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ESTUDO FITOSSOCIOLÓGICO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL E DE

CERRADO NO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO PAULISTA, SP

RESUMO - A necessidade de se conhecer mais sobre a vegetação do nordeste

paulista torna-se cada vez mais urgente, por causa de sua degradação acelerada. Este

trabalho teve como objetivo realizar um levantamento florístico e fitossociológico em uma

área de floresta estacional semidecidual (A e B) e uma área de cerrado sensu stricto (C) na

Fazenda Santa Cecília, Patrocínio Paulista, SP (20º 46’ 12”S e 47º 14’ 24”W), altitude entre

800 e 850 m e sobre os solos Terra Roxa Estruturada (Nitossolo Vermelho Eutroférrico),

Podzólico Vermelho Amarelo (Nitossolo) e  Neossolo Quartzarênico, respectivamente. Em

90 parcelas de 10 m x 10 m, foram amostrados 1255 indivíduos arbóreos de PAP>15 cm.

Na área A, foram identificadas 58 espécies pertencentes a 29 famílias, na área B, 66 espécies

pertencentes a 32 famílias e na área C, 53 espécies pertencentes a 30 famílias. As famílias

com maior riqueza específica, na área A, foram: Rubiaceae (7), Myrtaceae (6), Meliaceae

(5), Lauraceae e Fabaceae (4); na B, foram: Meliaceae (8), Euphorbiaceae (6), Mimosaceae,

Myrtaceae e Sapindaceae (4), e na C, foram: Fabaceae (7), Myrtaceae (5), Vochysiaceae

(4). As espécies de maior valor de importância na área A foram: Micrandra elata (74,11),

Aspidosperma ramiflorum (14.58) e Aspidosperma polyneuron (14,04); na B, foram: Urera

baccifera (34,51), Croton piptocalyx (29,85) e Ficus gomelleira (24,19), e na C, foram: Qualea

grandiflora (62,38), Dalbergia miscolobium (22,24) e Styrax camporum (21,86). Os índices

de Shannon (H’) para as áreas A, B e C foram respectivamente: 3,39, 3,40 e 3,05.O  índice

de similaridade de Jaccard (Isj) entre as áreas A e B foi de 36,95%.

Palavras chave : cerrado, fitossociologia, floresta estacional semidecidual, florística, nordeste
paulista

v



PHYTOSOCIOLOGICAL STUDIES ON SEMIDECIDUOUS SEASONAL FOREST AND

CERRADO IN PATROCÍNIO PAULISTA, SÃO PAULO STATE, BRAZIL

ABSTRACT - The need to know more about the vegetation of the northwestern region

of  São Paulo state becomes more and more urgent, due to the accelerated destruction of

this vegetation. The objective of this work was to conduct a floristic inventory and analise

phytosociological parameters in an area of semideciduous seasonal forest (A and B) and an

area of cerrado “stricto sensu” (C) of Latosolic Structured Red Earth (Red Nitosol Eutroferic)

soil, Red-Yellow Podzolic and Quartzpsamment soil, respectively, in Santa Cecília’s farm,

municipality Patrocínio Paulista, São Paulo State, Brazil (20º 46’ 12” S e 47º 14’ 24” W), 800/

850 m of altitude. Ninety plots of 10m x 10m were established and there were registered

1255 arboreal individuals GBH >15 cm, in A area, belonging to 58 species and 29 families,

in B area, 66 species and 32 families and C area, 53 species and 30 families. The families

that showed the highest  number of species were in A: Rubiaceae (7), Myrtaceae (6), Meliaceae

(5), Lauraceae and Fabaceae (4), in B: Meliaceae (8), Euphorbiaceae (6), Mimosaceae,

Myrtaceae and Sapindaceae (4) and C: Fabaceae (7), Myrtaceae (5) and Vochysiaceae (4).

The species with the highest importance value (IV) were in A: Micrandra elata (74,11),

Aspidosperma ramiflorum (14.58) and Aspidosperma polyneuron (14,04), in B: Urera

baccifera (34,51), Croton piptocalyx (29,85) and Ficus gomelleira (24,19) and in C: Qualea

grandiflora (62,38), Dalbergia miscolobium (22,24), Styrax camporum (21,86). Shannon’s

index (H’) for A, B and C áreas were respectively 3,39, 3,40 e 3,05 and Similarity Jaccard’s

index (ISj) was 36,95% compared to A and B area.

Keywords : cerrado, phytosociology, semideciduous seasonal forest, floristic, São Paulo

State, Brazil
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INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios do homem tem sido usar, de forma equilibrada os recursos

naturais. Na intensa busca de tirar da natureza os meios para seu sustento e desenvolvimento,

o homem, com freqüência, provoca intensa degradação ambiental comprometendo a vida

futura. Durante centenas de anos, vêm-se desenvolvendo atividades impactantes que levam

ao atual quadro de degradação das florestas. Gerações seguidas vêm atuando na retirada

de madeira para construção, produção de móveis e lenha para carvão. Os desmatamentos

ocorrem em grandes áreas, visando a ocupação pela  para agricultura, pastagens, construção

imobiliária, implantação de barragens e rodovias, pelo extrativismo de produtos florestais

não-madeiráveis, entre outras finalidades.

Desta forma, a destruição de ambientes naturais compromete a flora, a fauna e a

qualidade de vida. Sabe-se que hoje existem poucas áreas de vegetação nativa no estado

de São Paulo, seja em áreas institucionais, seja em reservas ambientais de propriedades

particulares. Características climáticas e edáficas fazem com que a flora de cada região se

comporte de maneira diversa florísticamente e principalmente com relação à distribuição

das espécies, como pode ser demonstrado nos estudos fitossociológicos.

 A região nordeste, do estado de São Paulo, sofreu, e ainda sofre ações impactantes

como nas demais regiões do estado, por ser uma região em constante desenvolvimento e

aumento da população humana. Originalmente recoberta por vegetação de cerrado

entremeado por florestas nas áreas de encostas de morros e furnas; a região teve grandes

extensões desmatadas inicialmente para plantio de café e pastagens. Devido à proximidade

do Rio Grande, diversas áreas ciliares foram inundadas em função da construção de

barragens, formando uma seqüência de lagos.

A progressiva perda da cobertura vegetal nativa do interior paulista suscita muitas

preocupações quanto ao futuro de muitas espécies vegetais e animais. Causa preocupação

a capacidade atual de alguns fragmentos em manter o que resta de suas biocenoses em

equilíbrio natural.

As mudanças estruturais associadas com a fragmentação como efeito de borda e

isolamento reprodutivo implicam em uma maior suscetibilidade das comunidades a outras

perturbações, como ventos fortes, alteração na abundância e distribuição das espécies



através das mudanças microclimáticas, aumento das populações de espécies pioneiras,

nas taxas de mortalidade e no estabelecimento de lianas.

Os estudos fitossociológicos que envolvem a floresta estacional semidecidual e

cerrado são importantes para elaborar projetos de manejo, preservação e recuperação de

áreas degradadas no interior do estado de São Paulo.

O presente trabalho, foi realizado em um remanescente florestal da fazenda Santa

Cecília no município de Patrocínio Paulista, com o objetivo geral de caracterizar a vegetação

original do mosaico cerrado-mata representativo do nordeste do estado de São Paulo, tão

pouco conhecido, e carente de informações sistematizadas.



O Cerrado, os Campos e Florestas Meridionais, a Floresta Atlântica, a Caatinga, a

Floresta Amazônica e o Pantanal são os seis grandes biomas que podem ocorrer no Brasil

e sua localização é condicionada, predominantemente, pelos fatores climáticos e edáficos

(RIBEIRO e WALTER, 1998).

LEITÃO FILHO (1987), em suas considerações sobre a florística das florestas

brasileiras, afirma que os três grandes ecossistemas florestais - a floresta amazônica, a

floresta atlântica e as florestas de planalto - tiveram origens distintas e são parcialmente

distintos nas suas características fisionômicas e florísticas.

As florestas de planalto, matas mesófilas semidecíduas, florestas latifoliadas

semicaducifólias ou ainda, florestas estacionais semideciduais, são caracterizadas pela

sua descontinuidade e pela deciduidade, principalmente nos estratos superiores, que

responde claramente às duas estações bem pronunciadas, uma quente e chuvosa e outra

fria e seca, ocupando uma área bastante expressiva do sudeste brasileiro, ao longo do

estado de São Paulo, parte dos estados do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.

Segundo o mesmo autor, a presença de matas de planalto está associada à presença

de cursos d’ água - as florestas ciliares caracterizam largos trechos da paisagem do interior.

Esta rede hidrográfica permitiu o acesso de várias espécies amazônicas de terra firme,

bem como permitiu a penetração para o interior de um certo número de espécies de mata

atlântica. Desta maneira, as florestas de planalto sofrem influência, na sua composição

florística, dessas duas formações e por serem entremeadas por áreas de cerrado.

No Brasil, exceto na região sul, a ausência de seca está sempre relacionada às áreas

florestais, a existência de 1 a 2 meses secos é quase sempre acompanhada de florestas, e

as áreas de 3 meses secos estão relacionadas  às áreas de transição, onde na maioria das

vezes aparecem florestas semidecíduas, enquanto que as áreas de 4 a 5 meses secos se

relacionam quase sempre com o cerrado. Apesar de sua notável diversificação climática,

que nenhuma outra região possui, o Sudeste do Brasil constitui, uma certa unidade climática,

advindo do fato dessa região estar sob a zona onde mais freqüentemente o choque entre o

sistema de “altas tropicais” e o de “altas polares” se dá em equilíbrio dinâmico, expresso no

seu regime térmico, predominando o clima “subquente” e o nordeste do estado de São
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Paulo é caracterizado como subquente úmido tipo tropical com variedades climáticas de 1

a 3 meses secos (IBGE, 1979).

De acordo com AB’SABER (1971), foram reconhecidos seis grandes domínios

paisagísticos e macro-ecológicos, em nosso país. Quatro deles são intertropicais,

interessando a uma área de mais e 7,5 milhões de  km2 e, dois outros, sensivelmente menores,

dizem respeito às terras subtropicais brasileiras, totalizando pouco mais de  0,5 milhão de

km2  de área. Cada um dos grandes domínios paisagísticos, definidos inicialmente pelos

principais quadros de vegetação e por feições morfoclimáticas de grande extensão e

generalidade, apresenta padrões de paisagens, de caráter sub-regional, sob a forma de

recorrência de paisagens vegetais relacionadas a outros domínios de paisagem vegetal.

Dentre estes, o denominado “Domínio dos chapadões recobertos por cerrados e

penetrados por florestas-galerias” é uma área de primeira grandeza espacial, avaliada entre

1,8 e 2 milhões de km2. Semelhante ás savanas na África, região de maciços planaltos de

estrutura complexa e planaltos sedimentares compartimentados; cerradões e cerrados nos

interflúvios e florestas-galerias contínuas (matas), em manchas de solo rico ou em drenagens

de cursos d’água (AB’SABER,1971).

Segundo este mesmo autor, não há qualquer possibilidade de se traçarem limites

lineares entre os grandes domínios morfoclimáticos e ecológicos do País. A cartografação

das áreas “cores” dos domínios comprovou a existência de uma complexa rede de faixas de

transição e contato, ora estreitas, ora largas e complexas, envolvendo de modo anastomosado

os principais setores de paisagens representativas do território brasileiro, como no caso da

faixa de transição em mosaico, sob controle de solos, paleossolos e heranças de posição

topográfica, tipo Planalto de Franca e Noroeste de São Paulo. Cada um desses modelos

regionais se caracteriza por uma sutil combinação de fatores fisiográficos e ecológicos que

dão origem aos complexos sub-regionais de paisagens.

Percebe-se logo que o “mosaico” paisagístico, em termos de visão global, é dotado

de marcante originalidade quando cotejado com outros setores do cinturão intertropical do

Globo. Todos os domínios de paisagens possuem áreas “core” de arranjo “poligonal”, com

homogeneidade e consideradas nucleares. Ao contrário, as faixas de arranjo “anastomosado”,

que envolve os “cores”, não têm continuidade de padrões, sofrendo as mais diversas

variações e combinações fisiográficas, conforme sua posição entre dois ou três dominós

diversos. A existência de fatores de exceção de ordem litológica, hidrológica, topográfica e

paleobotânica faz com que ocorram condições ecológicas elaboradas por complexos de

convergências como “capões” florestais nas áreas de cerrado e manchas de cerrados relictos

no interior de matas como ocorrem nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Amazonas



(AB’SABER, 1971).

Possuindo uma diversidade menor que as outras florestas brasileiras, a floresta

estacional semidecidual é considerada como essencial para a preservação da paisagem

paulista, como atestam os trabalhos de KOTCHETKOFF-HENRIQUES e JOLY (1994),

GANDOLFI et al. (1995), COSTA e MANTOVANI (1995), BERNACCI e LEITÃO FILHO (1996),

ROZZA (1997), STRANGHETTI e RANGA (1998), PINHEIRO (2000), FRANCO (2002), SILVA

e SOARES (2002).

FERRI (1971) descreve o “Domínio dos chapadões recobertos por cerrados

penetrados por florestas-galerias” como uma área de primeira grandeza espacial, avaliada

entre 1,8 e2 milhões de km2. Segundo EITEN (1994), o mosaico Cerrado pode apresentar

os estratos arbóreos e arbustivos bem definidos e cobertura arbórea variando de 10 a 60%.

Deste modo, o cerrado pode variar do mais denso e formando dossel, conhecido por

cerradão, até mais ralo com raros arbustos e ausência completa de árvores denominado de

campo limpo.

O cerrado sensu stricto, por ser um dos tipos fitofisionômicos que ocorrem na formação

savânica e definido pela composição florística e pela fisionomia, considerando a estrutura

quanto às formas de crescimento dominantes, é a fitofisionomia que mais caracteriza o

bioma Cerrado (RIBEIRO e WALTER, 1998).

Em São Paulo, geralmente, o Cerrado só aparece na forma de manchas, sendo que

são mais contínuas em uma faixa que corta o Estado de norte a sul em sua poção central,

coincidindo aproximadamente com a depressão periférica, onde o extrato superior apresenta

espécies permanentes como Dimorphandra mollis, Styphnodendron adstringens,

Kielmeyera coriacea, Qualea grandiflora, Caryocar brasiliense e Copaifera langsdorffii

(IBGE, 1977).

No estado de São Paulo, as áreas de cerrado estão mal localizadas e mal

conservadas, em pequenos fragmentos ilhados, resultantes, principalmente, da expansão

das monoculturas e pastoreio, conseqüentemente, essas áreas apresentam tamanhos

insuficientes para proteger sua biodiversidade (DIAS, 1994). O Cerrado ainda é notável

apresentando uma grande diversidade de espécies vegetais como atestam autores como

MANTOVANI E MARTINS (1993); CASTRO (1994), FELFILI (1994); RATTER et al. (1997),

ALMEIDA et al. (1998), ARAÚJO et al. (1999), RUGGIERO (2000), SILVA et al. (2002) e

ANDRADE et al. (2002) realizando levantamentos florísticos e fitossociológicos em áreas

do cerrado de diferentes regiões do país.

MITERMEYER et al. (1999) estimaram que 67% das áreas de Cerrado são

consideradas como “altamente modificadas” e apenas 20% encontram-se em seu estado



original. O Estado de São Paulo, originalmente com 14% do seu território recoberto por

formações de cerrado, conta com menos de 4% nas proximidades dos municípios de

Campinas, Ribeirão Preto, Franca, Altinópolis e divisa com o sul de Minas Gerais (BRITO,

1997).

A despeito de a maior parte das paisagens do País estar sob a complexa situação

de duas organizações opostas e interferentes, ou seja, a natureza e a dos homens - ainda

existem condições razoáveis para a caracterização dos espaços naturais, numa tentativa

mais objetiva de reconstrução da organização primária dos mesmos (AB’SABER,1971).

A riqueza de espécies e uniformidade ou equidade são os dois fatores que são levados

m conta para mensuração da diversidade (ROZZA, 1997). Uma comunidade tem alta

diversidade se muitas espécies igualmente abundantes estiverem presentes, ao contrário,

se a comunidade é composta por poucas espécies, ou se apenas poucas espécies são

abundantes, a diversidade é baixa (BROWER e ZAR, 1977).

Pela observação do Mapa da Cobertura Florestal de estado de São Paulo (São Paulo,

1993), pode-se notar que no nordeste do Estado, existem pouquíssimas áreas de FES;

estas estão localizadas em encostas e furnas de morros de difícil acesso inseridas em uma

matriz constituída de pastagens e culturas agrícolas, como o café em solo de mata e milho e

cana-de-açúcar em solo de cerrado.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de Estudo

O município de Patrocínio Paulista localiza-se na Província de Cuestas, entre latitudes

de 20°3’ e 20°52’S e longitudes de 47°8’ e 47°27’W, onde se encontra a fazenda Santa

Cecília, objeto do presente estudo. O município apresenta índices pluviométricos anuais

entre 1300 e 1500 mm; temperatura variando de 17° a 23°C. Apresenta, segundo a

classificação de Köppen (1948), clima Cwb (mesotérmico úmido de altitude) nas partes

mais elevadas e Cwa (mesotérmico úmido) nas partes mais baixas, com uma estação quente

e chuvosa no verão e outra fria e seca no inverno, bem definidas, e o Cerrado instalando-se

nos solos pobres das partes mais elevadas do relevo (VIEIRA, 1985).

A fazenda Santa Cecília, especificamente, está situada entre as coordenadas

20°46’12”S e 47°14’24”W, com altitudes entre 775 e 836 m, possui uma reserva de proteção

particular contendo 49 ha de Floresta Estacional Semidecidual e 98 ha de Cerrado, contínuos

e contíguos, praticamente intocados por mais de quatro décadas, contendo afluentes do rio

Sapucaí que faz parte da Bacia do Sapucaí Mirim-Grande (Figura 1).



 B  A 

Figura 1. A – Localização do Município de Patrocínio Paulista no Estado de São Paulo. B - Localização

da Fazenda Santa Cecília no Município, contendo coordenadas aproximadas e municípios de

fronteira. Linha contínua: divisa sobre cursos d’água, linha tracejada: divisa terrestre.



3.2. Descrição do Meio Físico

3.2.1. Geologia

A camada sedimentar mais antiga que aflora no município de Patrocínio Paulista

chama-se Formação Pirambóia, originada entre os períodos Jurássico e Triássico há 230

milhões de anos, com cotas altimétricas variando de 680 metros à sudeste e 1000 metros à

nordeste. A Formação Botucatu está exposta numa faixa contínua, às fraldas da serra de

Franca e em suas escarpas, cobrindo a Formação Pirambóia. Uma extensa soleira de

diabásico está associada à Formação Pirambóia, consolidando-se sob uma camada

arenítica, tornando-se difícil identificar o contato entre as duas formações, por se encontrarem

recobertas por coluviões e talus, ponto de origem de diamantes. Esta soleira aflora ao longo

dos cursos d’água e a fazenda Santa Cecília se aloja sobre estes terrenos.A Formação

Bauru, composta de arenitos de granulação diversificada e basalto, está presente no topo

das serras do município (VIEIRA, 1985).

3.2.2. Relevo e Bacia hidrográfica

Pode-se verificar duas linhas de cuestas: a externa, que se desenvolve desde o estado

de Minas Gerais, do vale do rio Grande para o sul, penetrando no estado de São Paulo pela

serra de Monte Santo; e a cuesta interna, que é contínua, do rio Grande ao rio Paranapanema.

A área deprimida, situada na frente da cuesta interna do planalto de Franca, e o reverso da

cuesta mineira externa recebem o nome de Depressão Monoclinal de Patrocínio Paulista.

Esta área embutida entre os planaltos de Franca, de Batatais – Brodowisk - Altinópolis e as

elevações mineiras se devem, especialmente, ao soerguimento desta parte oriental da Bacia

Sedimentar do Alto Paraná (VIEIRA, 1985).

O município é drenado por duas bacias hidrográficas que confluem com o rio Sapucaí

pela sua margem direita, a bacia do rio Esmeril e a do rio Santa Bárbara,  segunda maior

bacia do Nordeste Paulista, que tem o rio Potreiro como um de seus principais afluentes e

drena os municípios de Franca, Patrocínio Paulista, Itirapuã, entre outros (VIEIRA, 1985).

3.2.3. Massas de ar

No inverno, quando há maior permanência da massa de ar Tropical Atlântica sobre o

município, motiva o deslocamento da massa de ar Polar Atlântica para o sul e o tempo é

relativamente quente; porém, quando este ar polar permanece, aparecem “ondas de frio”

acompanhadas de geadas por 3 a 4 dias no ano, geada preta ou de vento que afeta as



encostas e geada branca que age nas áreas baixas, próximas aos cursos d’água (VIEIRA,

1985).

3.2.4. Vegetação

O remanescente de floresta da fazenda pode ser classificado como mata foliada

subtropical (HUECK, 1972), floresta mesófila semidecídua (RIZZINI, 1979), floresta latifoliada

semicaducifólia ou mata de planalto (LEITÃO FILHO, 1982), conforme as diversas

nomenclaturas utilizadas para designar as formações florestais do interior do estado de

São Paulo. No presente trabalho esta formação será denominada de floresta estacional

semidecidual (FES), classificação feita por VELOSO et al. (1991) que expressa a

sazonalidade (clima estacional) e a deciduidade de algumas espécies típicas na estação

seca.

O remanescente de cerrado será denominado de cerrado sensu stricto de acordo

com COUTINHO (1978) e RIBEIRO e WALTER (1998) por apresentar-se como uma formação

savânica com composição florística característica.

3.2.5. Fauna

Pozza (2002) identificou 173 espécies de aves na fazenda, entre elas, Sarcoramphus

papa (urubu-rei), Aratinga auricapilla (periquito-jandaia), Amazona aestiva (papagaio-

verdadeiro), Anthilophia galeata (soldadinho), Saltator atricollis (bico-de-pimenta) e Pulsatrix

perspicillata (coruja-murucututu), todas ameaçadas de extinção no estado de São Paulo.

Com relação aos mamíferos, o mesmo autor verificou a presença de Dasyprocta

azarae (cutia), Agouti paca (paca) e Herpailurus yagouaroundi (gato-mourisco), espécies

ameaçadas no estado de São Paulo, Crysocylon brachyurus (lobo-guará) e Leopardus

pardalis (jaguatirica), ameaçadas de extinção no Brasil e a presença extremamente

interessante das espécies Eira barbara (irara) e Mazama gouazoubira (veado-mateiro),

entre outras. Os répteis encontrados pelo autor foram: Boa constrictor (jibóia), Bothrops

moojeni (jararaca), Chironius bicarinatus (cobra-cipó), Oxyrophus guibei (cobra-coral),

Ameiva ameiva (lagarto-verde) e Tupinambis teguixim (lagarto-teiú).

3.3. Avaliação Florística e Fitossociológica

Foram coletados dados para composição florística e análise fitossociológica,

empregando-se o método de parcelas descrito por RODRIGUES (1988). Foram usadas 90

parcelas de 10 m x 10 m, formando três grupos de 30 m x 100 m (0,3 ha), num total de 0,9 ha

para coleta de dados quantitativos. Foram demarcados dois grupos de 30 parcelas no



remanescente de floresta estacional semidecidual (Área A e Área B). Na área bastante

homogênea de cerrado distante das trilhas e da floresta, foi demarcado um grupo de 30

parcelas, nas mesmas dimensões (Área C). No espaço entre estes grupos de parcelas, foi

marcada uma linha correspondente a dez parcelas somente para coleta de dados qualitativos,

tendo como objetivo uma amostragem florística do gradiente ecotonal (Transecto A/B e

Transecto B/C) (Figura 2).

Na amostragem, foram considerados indivíduos de perímetro à altura do peito igual

ou superior a 15 cm (PAP > 15 cm). Para cada indivíduo amostrado, foram anotados o

perímetro, a altura e as características gerais. O material botânico é coletado com o auxílio

de tesoura de alta poda, chegando a atingir 8 metros, as árvores de maior porte foram

escaladas com esporas por profissional habilitado. A identificação taxonômica das amostras

de material vegetativo e/ou reprodutivo foi realizada usando a literatura especializada e

comparação com exsicatas do herbário ESA da Escola Superior de Agricultura “Luiz de

Queiroz”/ USP, Campus de Piracicaba, SP. A suficiência amostral foi avaliada por curvas

obtidas da relação entre o número de espécies e a área amostral, curvas do coletor, para

cada grupo de parcelas.

Os parâmetros quantitativos usados para famílias e espécies foram os seguintes:

densidade relativa (DR), dominância relativa (DoR), freqüência relativa (FR), valor de

importância (VI) - somatória da dominância relativa, densidade relativa e freqüência relativa

de cada uma das famílias ou espécies envolvidas, tendo 300 como seu valor máximo, pois

foi o parâmetro mais usado para comparar os resultados obtidos com levantamentos feitos

por outros autores em diferentes áreas, valor de cobertura (VC), índice de diversidade de

Shannon (H’) e equabilidade de Pielou (J’) usando os programas “Prepare” e “Params”

(SHEPHERD, 1995).

Para verificar a similaridade florística entre as três áreas (A, B e C), foi usada técnica

de classificação através da construção de dendrograma baseado na média de grupo

(UPGMA) empregando os programas “Coef” e “Cluster”. Para a ordenação dos dados foi

usado o método de análise de coordenadas principais (PCO), através do programa “Ord”,

visando uma análise do gradiente. Todos estes programas fazem parte do pacote FITOPAC

(SHEPHERD, 1995) desenvolvido pelo Departamento de Botânica da Universidade Estadual

de Campinas, SP e recomendados por diferentes autores (ROZZA, 1997; IVANAUSKAS,

1997; BERTANI et al. 2001; IVANAUSKAS, 2002, entre outros).

A similaridade florística de Jaccard (ISj) foi calculada para comparação da composição

florística entre as áreas de floresta estacional semidecidual da fazenda e com áreas

semelhantes do estado de São Paulo, e da área de cerrado com outras áreas de mesma



Figura 2. Remanescente de floresta estacional semidecidual (FES) e cerrado da fazenda Santa Cecília, loca-
ção dos grupos de parcelas amostradas. A - área de 0,3 ha em FES a  aproximadamente 800 m de
altitude sobre solo Terra Roxa Estruturada, B - área de 0,3 ha em (FES) a aproximadamente 825 m de
altitude sobre solo Podzólico Vermelho Amarelo, C - área de 0,3 ha em cerrado a aproximadamente
850 m de altitude sobre Neossolo Quartzarênico, A/B - 0,1 ha entre as áreas A e B e B/C - 0,1 ha entre
as áreas B e C.



fisionomia.

O Índice de Jaccard (ISj), descrito por  CLIFFORD e STEPHENSON (1975), foi

calculado através da fórmula:

ISj = 100. c / A+B – c

onde:

A = número total de espécies na área x

B = número total de espécies na área y

c = número de espécies comuns entre as áreas comparadas

Para a classificação do solo, foram usados dados obtidos de outro trabalho em

andamento nas mesmas áreas, a partir de cinco amostras aleatórias coletadas a 0-20 cm

de profundidade no interior dos grupos de parcelas. As amostras foram análisadas química

e fisicamente no laboratório de Solos da ESALQ/USP, Campus de Piracicaba, SP.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Composição Florística

No levantamento florístico do estrato arbóreo do remanescente da fazenda Santa

Cecília, foram coletadas 154 espécies nas áreas A, B, transectos A/B e B/C correspondentes

à caracterização de FES e 49 espécies exclusivas na área C, correspondente a cerrado

“sensu stricto” (Tabela 1).

No presente estudo, a metodologia adotada para o levantamento florístico contribuiu

de forma significativa para melhor representação da flora arbórea local, sendo que 10% das

espécies identificadas, foram somente amostradas nos transectos A/B e B/C.

Este resultado está relacionado com o fato da floresta estacional semidecidual da

fazenda Santa Cecília apresentar diferentes tipos de solos, diferentes graus de altitude e

mostrar, empiricamente, um gradiente ecotonal contínuo da FES até o cerrado.

As curvas do coletor das áreas A, B e C, apresentadas na Figura 3, indicam que as

áreas amostradas foram suficientes para a avaliação da comunidade vegetal.

Área A

A área A corresponde a um grupo de 30 parcelas demarcadas na FES sobre solo

Terra Roxa Estruturada (Tabela 2) e apresentou 328 indivíduos, 305 vivos e 23 mortos em

pé, distribuídos em 58 espécies pertencentes a 29 famílias (Tabela 3), sendo que destas,



Tabela 1. Espécies arbóreas (PAP>15 cm) identificadas na floresta estacional semidecidual o no cerrado da

fazenda Santa Cecília, município de Parocínio Paulista, SP. * Espécie exótica.

continua...

Espécie       
Área A 
(FES) 

Área
(FE

      

Acacia polyphylla   X

Acosmium  dasycarpum    

Acosmium subelegans    

Aegiphila lhotskiana    

Agonandra engleriii    

Alchornea glandulosa    

Alibertia sessilis     

Allophyllus edulis   X

Alophyllus semidentatus    

Alseis floribunda   X

Andira anthelmia  X  

Annona crassiflora    

Ardisia glauciflora    

Aspidosperma polyneuron X X

Aspidosperma ramiflorum X X

Aspidosperma tomentosum   

Astronium graveolens  X  

Austroplenkia  populnea    

Bastardiopsis densiflora  X  

Bauhinia ruffa     

Bowdichia virgilioides    

Brosimum guianense    

Byrsonima coccolobifolia    



continua...

Tabela 1. continuação       

Espécie       
Área A 
(FES) 

Área A/B 
(FES) 

Área B 
(FES) 

Área B/C 
(FES) 

Área C 
(cerrado) 

         

Cecropia glaziovii    X     

Chomelia ribesioides  X X X   

Chorisia speciosa  X  X   

Chrysophyllum gonocarpum X X X X  

Citronella paniculata    X   

Connarus suberosus      X 

Copaifera langsdorffii      X 

Cordia ecalyculata    X   

Cordia sellowiana    X   

Coussarea contracta   X    

Coutarea hexandra  X     

Croton celtidifolius    X   

Croton piptocalyx  X  X X  

Cryptocarya aschersoniana X   X  

Cupania vernalis    X   

Dalbergia miscolobium      X 

Daphnopsis fasciculata  X  X   

Diatenopteryx sorbifolia  X     

Dimorphandra mollis      X 

Diospyros hispida      X 

Enterolobium contortisiliquum  X X   

Eryotheca gracilipes   X    

Erythroxylum suberosum      X 

Erythroxylum tortuosum      X 

Eugenia ligustrina   X  X  

Eugenia pluriflora  X X X X  

Eugenia sp   X X X X  

Euterpe edulis   X  X   

Ficus glabra   X     

Gallesia integrifolia    X   

Gochnatia polymorpha      X 

Guapira noxia       X 

Guapira opposita  X   X  

Guarea guidonia    X X  

Guarea kuntkiana  X X X X  
 



continua...

Tabela 1. continuação       

Espécie       
Área A 
(FES) 

Área A/B 
(FES) 

Área B 
(FES) 

Área B/C 
(FES) 

Área C 
(cerrado) 

       

Guarea macrophylla  X  X X  

Guatteria nigrescens     X  

Guazuma ulmifolia  X     

Holocalyx balansae  X   X  

Hymenaea courbaril     X  

Inga edulis   X  X X  

Inga laurina     X   

Ixora gardneriana  X  X X  

Ixora venulosa    X  X  

Jaracatia spinosa  X  X X  

Kielmeyera coriacea      X 

Kielmeyera variabilis      X 

Lonchocarpus cultratus  X     

Machaerium villosum      X 

Mangifera indica   X*    

Matayba elaeganioides    X   

Matayba guianensis   X    

Miconia pusilliflora    X X  

Miconia albicans      X 

Miconia ligustroides      X 

Micrandra elata   X X X X  

Mollinedia uleana  X   X  

Myrcia bella       X 

Myrcia lasiantha       X 

Myrcia rostrata       X 

Myrcia sp     X   

Myrcia tomentosa      X 

Myrcia variabilis       X 

Myroxylon peruiferum  X     

Nectandra megapotamica X X X X  

Ocotea corymbosa      X 

Ocotea odorifera   X  X   

Ocotea sp   X     

Ocotea pulchella     X X 

Ormosia arborea    X X  
 



continua...

Tabela 1. continuação       

Espécie       
Área A 
(FES) 

Área A/B 
(FES) 

Área B 
(FES) 

Área B/C 
(FES) 

Área C 
(cerrado) 

        

Ouratea spectabilis      X 

Peltophorum dubium    X X  

Pera glabrata    X  X  

Piper amalago   X X X X  

Piper arboreum   X  X   

Platycymus regnellii   X X   

Platypodium elegans      X 

Plinia cauliflora   X X    

Protium heptaphyllum     X  

Prunus myrtifolia  X  X X  

Psychotria astrellantha  X X    

Psychotria valthierii   X  X  

Pterodon emarginatus      X 

Qualea cordata       X 

Qualea grandiflora      X 

Qualea multiflora      X 

Qualea parviflora      X 

Qualea selloi      X  

Rapanea guianensis      X 

Rapanea umbellata  X   X  

Rollinea sylvatica    X   

Sapium glandulatum    X   

Sciadodendron excelsum    X   

Senna multijuga   X X    

Siparuma guianensis     X  

Siphoneugena densiflora  X X X X  

Slonea monosperma     X  

Solanum argenteum   X X   

Sthyphnodendron adstringens     X 

Styrax camporum      X 

Styrax ferrugineus      X 

Styrax pohlii   X  X X  

Sweetia fruticosa   X    

Syagrus sp     X   

Symplocos pubescens      X 
 



Tabela 1. continuação       

Espécie       
Área A 
(FES) 

Área A/B 
(FES) 

Área B 
(FES) 

Área B/C 
(FES) 

Área C 
(cerrado) 

       

Tabebuia ochracea      X 

Tapirira guianensis      X 

Tapirira marchandii       

Tetrochidium rubrivenium   X   

Trichilia catigua   X X X X  

Trichilia claussenii  X X X X  

Trichilia elegans      X  

Trichilia hirta     X   

Trichilia pallida   X  X X  

Urera baccifera   X X X   

Virola sebifera      X X 

Zanthoxyllum acuminatum X X    

Zanthoxylum rhoifolium     X X 

Zollernia ellicifolia  X  X X  
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Figura 3. Curvas do número de espécies pelo número de parcelas de estudo fitossociológico, na Fazenda
Santa Cecília, Patrocínio Paulista, SP. A – parcelas em floresta estacional semidecidual (FES); B –
parcelas em floresta estacional semidecidual (FES) e C – parcelas em cerrado.



Tabela 2. Características físicas e químicas do solo Terra Roxa Estruturada superficial (0-20cm) da área A de
floresta estacional semidecidual (FES) da fazenda Santa Cecília, Município de Patrocínio Paulista, SP.

Profundidade Areia Total Silte Total Argila Total 

 % 

0-20cm      34,0       18,4          47,6 

pH M.O. P K Ca Mg Al H+Al  Va mb 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 % 

5,36   48,6     9,2        2,66  50,6  11,6  0,2   26,0   x 69,8   0,4 

 
a- V: porcentagem de saturação por bases 
b- m: caráter álico   

 



Anacardiaceae
Astronium graveolens  Jacq.
Tapirira marchandii Engl.
Apocynaceae
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.
Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg.
Caesalpiniaceae
Cassia ferruginea Schrad. ex DC.
Holocalyx balansae Micheli
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Braneby
Caricaceae
Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC.
Euphorbiaceae
Alchornea glandulosa Poepp.
Croton piptocalyx Müll. Arg.
Micrandra elata (Didr.) Müll. Arg.
Fabaceae
Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr.
Lonchocarpus cultratus (Veel.)Tozzi&H.C.Lima
Myroxylon peruiferum L.f.
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel
Flacourtiaceae
Casearia gossypiosperma Briq.
Lauraceae
Cryptocarya aschersoniana Mez
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer
Ocotea sp
Lecytidaceae
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
Cariniana legalis  (Mart.) Kuntze
Malvaceae
Bastardiopsis densiflora (Hook.&Arn.)Hassl.
Meliaceae
Guarea macrophylla Vahl
Guarea kuntkiana A. Juss.
Trichilia catigua A. Juss.
Trichilia clausseni C. DC.
Trichilia pallida Sw.
Mimosaceae
Inga edulis Mart.
Monimiaceae
Mollinedia uleana Perkins

Myrsinaceae
Rapanea umbellata (Mart.) Mez
Myrtaceae
Calyptrantes sp
Eugenia ligustrina (Sw.) Willd
Eugenia pluriflora Mart.
Eugenia sp
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel
Siphoneugena densiflora O. Berg var. densiflora
Nyctaginaceae
Guapira opposita (Vell.) Reitz
Arecaceae
Euterpe edulis Mart.
Piperaceae
Piper amalago L.
Piper arboreum Aubl.
Rosaceae
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Rubiaceae
Alseis floribunda Schott
Chomelia ribesioides Benth.
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.
Ixora gardneriana Benth. ex Cham.
Ixora venulosa Benth.
Psychotria astrellantha Wernham
Psychotria vauthieri Müll. Arg.
Rutaceae
Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw.
Sapindaceae
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.
Sapotaceae
Crysophyllum gonocarpum (Mart.&Eichler) Engl.
Sterculiaceae
Guazuma ulmifolia Lam.
Styracaceae
Styrax pohlii A. DC.
Thymeliaceae
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling
Urticaceae
Urera baccifera (L.) Gaudich

Tabela 3. Famílias e espécies arbustivo-arbóreas amostradas no levantamento da composição florística da
área A de floresta estacional semidecidual (FES) da fazenda Santa Cecília, município de Patrocínio
Paulista, SP.



apenas 10 espécies (17,2%) foram amostradas somente nesta área. As outras 48 espécies

são comuns à área B, transecto A/B ou ao B/C (Tabela 1).

As famílias com maior número de espécies foram Rubiaceae (7), Myrtaceae (6),

Meliaceae (5), Lauraceae e Fabaceae (4), Euphorbiaceae e Caesalpiniaceae (3). Juntas,

estas sete famílias contrubuíram com 55,17% do total de espécies amostradas.

Dentre as famílias Fabaceae, Meliaceae, Rutaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae,

Myrtaceae e Rubiaceae, que apresentam elevada riqueza florística em florestas estacionais

semideciduais (LEITÃO FILHO, 1987; SALIS, 1994), apenas Rutaceae não se destacou no

presente estudo, tendo somente apresentado uma espécie, Zanthoxyllum acuminatum.

Em Rio Claro, SP, PAGANO e LEITÃO FILHO (1987) amostraram 12 espécies de Rutaceae;

em Campinas, SP, 10 espécies desta família foram observadas por MARTINS (1999) e oito

espécies por BERNACCI e LEITÃO-FILHO (1996); em Piracicaba, SP, cinco espécies por

IVANAUSKAS e RODRIGUES (2000); em Carlos Botelho, SP, duas espécies por CUSTÓDIO

FILHO et al. (1992); em Juiz de Fora, MG, uma espécie por ALMEIDA e SOUZA (1997) e

em Ouro Preto, MG (WERNECK et al, 2000) e em Paulo de Faria, SP não tiveram esta

família representada (STRANGUETTI e RANGA, 1998).

Os resultados dos parâmetros fitossociológicos para famílias são apresentados na

Tabela 4 e para espécies na Tabela 5. As famílias com maior valor de importância,

Euphorbiaceae, Apocynaceae, Myrtaceae e Meliaceae foram responsáveis por 55,77% de

todo o valor de importância da área (Figura 4).

Seguem-se três famílias com valores de VI bastante baixos, mas, ainda significativos,

Rubiaceae, Caesalpiniaceae e Lauraceae. As 22 famílias restantes foram responsáveis por

apenas 17,81% do valor de importância para esse trecho da floresta.

As 23 árvores mortas, consideradas como uma família, tiveram um VI de 24,83 (8,28%),

resultado próximo ao obtido para a família Meliaceae que é a 4ª mais importante da área.

De acordo com RODRIGUES e SHEPHERD (1993), é comum a ocorrência de árvores

mortas em florestas, que se dá por morte natural e pela ação do homem, como agente

perturbador. As árvores mortas apresentaram valores altos de VI, em decorrência de valores

altos de DoR, mostrando que os indivíduos mortos são, geralmente, de porte elevado.

Quanto às espécies identificadas na área A da FES, em primeiro lugar encontra-se

Micrandra elata com VI, DR, DoR e FR maiores que todas as outras espécies. Em ordem

decrescente de VI, entre as 10 espécies de maior valor foram encontradas: Aspidosperma

ramiflorum, Aspidosperma polyneuron, Eugenia pluriflora, Trichilia catigua, Senna

multijuga, Croton piptocalyx, Trichilia claussenii, Astronium graveolens e Alseis floribunda.

Estas 10 espécies foram responsáveis por 57,99% de todo o valor de importância, ficando



Tabela 4. Parâmetros fitossociológicos das famílias amostradas na área A de FES da fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP. N – número de indivíduos amostrados, Nsp – número de espécies
e VI – valor de importância.

 

Família N Nsp VI Família N Nsp VI 
Euphorbiaceae       77 3 86.49 Moraceae  1 1 3.26   
Apocynaceae         17 2 29.30 Bombacaceae  1 1 3.05 
Myrtaceae             45 6 25.80 Piperaceae  4 2 2.83 
Meliaceae              47 5 25.72 Mimosaceae  2 1 2.60 
Morta             23 1   24.83 Thymeliaceae  3 1 2.00 
Rubiaceae             28 7 19.26 Monimiaceae  2 1 1.68 
Caesalpiniaceae    15 3 14.04 Malvaceae  2 1 1.68 
Lauraceae              13 4 10.59 Sapindaceae  2 1 1.16 
Anacardiaceae       6 2 9.25 Urticaceae  1 1 0.93 
Fabaceae            4    4    6.36 Sterculiaceae  1 1 0.93 
Rutaceae          7 1 5.99 Arecaceae  1 1 0.86 
Caricaceae  7 1 5.64 Nyctaginaceae     1 1 0.84 
Lecytidaceae  6 2 5.05    Rosaceae  1 1 0.84 
Flacourtiaceae  5 1 3.90    Styracaceae 1 1 0.83 
Sapotaceae  4 1 3.44    Myrsinaceae  1 1 0.83 



Tabela 5. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na área A de FES da Fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP. N – número de indivíduos amostrados, NA – número de parcelas
em que a espécie foi amostrada, DR – densidade relativa, DoR – dominância relativa, FR – freqüência
relativa, VI – valor de importância e VC – valor de cobertura.

Espécies N NA DR DoR FR VI VC 
Micrandra elata 57 26 17.38 45.71 11.02 74.11 63.09 
Morta 23 15 7.01 10.09 6.36 23.46 17.10 
Aspidosperma ramiflorum 14 10 4.27 6.08 4.24 14.58 10.34 
Aspidosperma polyneuron 3 3 0.91 11.86 1.27 14.04 12.77 
Eugenia pluriflora 23 15 7.01 0.63 6.36 14.00 7.64 
Trichilia catigua 20 15 6.10 0.51 6.36 12.96 6.60 
Senna multijuga 12 11 3.66 2.68 4.66 10.99 6.33 
Croton piptocalyx 13 10 3.96 2.74 4.24 10.94 6.71 
Trichilia claussenii 19 8 5.79 0.81 3.39 9.99 6.61 
Astronium graveolens 4 4 1.22 3.47 1.69 6.39 4.69 
Alseis floribunda 8 8 2.44 0.16 3.39 5.99 2.60 
Eugenia ligustrina 9 7 2.74 0.19 2.97 5.90 2.93 
Nectandra megapotamica 8 7 2.44 0.19 2.97 5.59 2.63 
Zanthoxyllum acuminatum 7 6 2.13 0.76 2.54 5.44 2.90 
Jaracatia spinosa 7 5 2.13 0.93 2.12 5.19 3.07 
Ixora gardneriana 7 5 2.13 0.39 2.12 4.64 2.52 
Coutarea hexandra 6 6 1.83 0.17 2.54 4.54 2.00 
Siphoneugena densiflora 7 4 2.13 0.14 1.69 3.97 2.27 
Alchornea glandulosa 7 4 2.13 0.13 1.69 3.96 2.26 
Myroxylon peruiferum 1 1 0.30 3.04 0.42 3.77 3.35 
Casearia gossypiosperma 5 4 1.52 0.31 1.69 3.53 1.84 
Ficus glabra 1 1 0.30 2.44 0.42 3.17 2.75 
Chrysophyllum gonocarpum 4 4 1.22 0.16 1.69 3.07 1.37 
Ixora venulosa 4 4 1.22 0.15 1.69 3.06 1.37 
Cariniana legalis 4 4 1.22 0.10 1.69 3.01 1.32 
Chorisia speciosa 1 1 0.30 2.23 0.42 2.96 2.54 
Plinia cauliflora 3 3 0.91 0.71 1.27 2.90 1.63 
Guarea kuntkiana 4 3 1.22 0.17 1.27 2.66 1.39 
Inga edulis 2 2 0.61 0.96 0.85 2.42 1.57 
Tapirira marchandii 2 2 0.61 0.86 0.85 2.32 1.47 
Ocotea sp 3 3 0.91 0.12 1.27 2.31 1.03 
Daphnopsis fasciculata 3 2 0.91 0.05 0.85 1.82 0.97 
Trichilia pallida 3 2 0.91 0.05 0.85 1.81 0.96 
Piper amalago 3 2 0.91 0.04 0.85 1.80 0.95 
Holocalyx balansae 2 2 0.61 0.08 0.85 1.53 0.68 
Mollinedia uleana 2 2 0.61 0.04 0.85 1.50 0.65 
Bastardiopsis densiflora 2 2 0.61 0.03 0.85 1.49 0.64 
Cariniana estrellensis 2 2 0.61 0.03 0.85 1.49 

continua 
0.64 
... 

 



Tabela 5. Continuação        
Espécies N NA DR DoR FR VI VC 
Eugenia sp 2 1 0.61 0.07 0.42 1.10 0.68 
Diatenopteryx sorbifolia 2 1 0.61 0.04 0.42 1.07 0.65 
Urera baccifera 1 1 0.30 0.11 0.42 0.84 0.42 
Guazuma ulmifolia 1 1 0.30 0.11 0.42 0.42 0.41 
Ocotea odorifera 1 1 0.30 0.07 0.42 0.80 0.37 
Cryptocarya aschersoniana 1 1 0.30 0.06 0.42 0.79 0.37 
Guarea macrophylla 1 1 0.30 0.05 0.42 0.78 0.36 
Euterpe edulis 1 1 0.30 0.04 0.42 0.76 0.34 
Calyptrantes sp 1 1 0.30 0.03 0.42 0.76 0.34 
Piper arboreum 1 1 0.30 0.03 0.42 0.76 0.34 
Psychotria astrellantha 1 1 0.30 0.02 0.42 0.75 0.33 
Psychotria valthierii 1 1 0.30 0.02 0.42 0.75 0.32 
Chomelia ribesioides 1 1 0.30 0.02 0.42 0.75 0.32 
Guapira opposita 1 1 0.30 0.02 0.42 0.75 0.32 
Cassia ferruginea 1 1 0.30 0.02 0.42 0.75 0.32 
Prunus myrtifolia 1 1 0.30 0.02 0.42 0.75 0.32 
Lonchocarpus cultratus 1 1 0.30 0.02 0.42 0.74 0.32 
Styrax pohlii 1 1 0.30 0.01 0.42 0.74 0.32 
Andira anthelmia 1 1 0.30 0.01 0.42 0.74 0.32 
Rapanea umbellata 1 1 0.30 0.01 0.42 0.74 0.32 
Zollernia ellicifolia 1 1 0.30 0.01 0.42 0.74 0.32 
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Figura 4. Famílias de maior valor de importância (VI) amostradas na área A de FES da Fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP.



as 48 espécies restantes com 42,01% do valor total de VI para a área A da FES da Fazenda

Santa Cecília (Figura 5).

A grande importância da espécie Micrandra elata se justifica devido a densidade

relativa (DR) e dominância relativa (DoR), em função do número de indivíduos presentes na

área, seu grande porte (perímetro e/ou altura) e sua presença em 26 das 30 parcelas. Sabe-

se que esta é uma espécie de ocorrência restrita ao sul de Minas Gerais e ao norte de São

Paulo, em condição ribeirinha. Devido a sua marcante presença, características de porte e

aspecto geral que dá à mata, deve ser considerada como secundária tardia (RODRIGUES,

2002*)

A espécie Aspidosperma ramiflorum, a segunda espécie mais importante deste

trecho da FES, não foi tão importante em outras áreas analisadas. A espécies apresentou-

se em 16º lugar de VI (4,87) no primeiro extrato da Mata da Capetinga, Campinas, SP

(MARTINS, 1993), em 20º lugar de VI (3,39) na Serra do Itaqueri, Itirapina, SP

(KOTCHETKOFF-HENRIQUES e JOLY, 1994), obteve VI de 0,31 na mata da Virgínia, Matão,

SP (ROZZA, 1997), VI de 0,20 na Mata Atlântica em Bom Sucesso, MG (CARVALHO et al,

1995) e na fazenda São José, Rio Claro, SP (PAGANO et al., 1987) e DR de 1,7 na Mata do

Pomar, Piracicaba, SP (NASCIMENTO et al, 1999); estando ausente em outras áreas como

Bauru, SP; Uberlândia, MG; Passa Cinco, SP e Piracicaba, SP, bem como na Serra do Japí,

SP (PINHEIRO, 2000; ARAUJO e HARIDASAM, 1997; BERTANI et al., 2001; IVANAUSKAS

e RODRIGUES, 2000; RODRIGUES e SHEPHERD, 1993).

Aspidosperma polyneurom, a terceira espécie mais importante da área A, foi a

espécie de maior VI (30,11) na Mata da Virgínia, Matão, SP (ROZZA, 1997); apresentou-se

em 8º lugar com VI de 9,62 na fazenda Barreiro Rico, Anhembi, SP (CÉSAR e LEITÃO

FILHO, 1990), em 16º lugar com VI de 5,40 na Fazenda São José, Rio Claro, SP (PAGANO

et al., 1987), em 18º lugar com VI de 3,93 em Piracicaba, SP (IVANAUSKAS e RODRIGUES,

2000). Em Passa Cinco, SP BERTANI et al. (2001) verificaram baixos valores de VI para a

espécie em 1989 (0,40) e em 1998 (0,79) e em Itirapina, SP, a espécie apresentou-se com

VC de apenas 0,88, em 38º lugar (KOTCHETKOFF-HENRIQUES e JOLY, 1994).

Quarta espécie mais importante na área A, Eugenia pluriflora foi pouco amostrada

em outras áreas do estado de São Paulo, embora seja o gênero Eugenia bastante constante.

O valor de importância para esta espécie é justificado pelo número de indivíduos encontrados

e presença em metade das parcelas amostradas e seu pequeno porte, tendo como

conseqüência um valor relativamente baixo de DoR. Em Piracicaba, SP esta espécie obteve

VI de 5,19 em 3º lugar (IVANAUSKAS e RODRIGUES, 2000); em uma mata ripária no

município de Bom Sucesso, MG, um VI de 0,2 (CARVALHO et al, 1995) e VI de apenas 0,18

* RODRIGUES, R. R. Prof. Dr. Dep. Ciências Biológicas - ESALQ-USP, Piracicaba, SP. Informação verbal. 2002.
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Figura 5. Espécies de maior valor de importância (VI) amostradas na área A de FES da Fazenda Santa
Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP.



no ano de 1989 e ausente em 1998 numa mesma área em Passa Cinco, SP (BERTANI et

al., 2001).

De forma semelhante à espécie anterior, Trichilia catigua, apresentou-se com maior

FR (6,36) pelo número de indivíduos amostrados e apenas 0,51 de DR em função do pequeno

porte, justificando um VI de 12,96. Dentre as cinco espécies mais importantes da área A da

fazenda Santa Cecília, esta é a mais constante dentro dos resultados fitossociológicos obtidos

em várias áreas nativas dentro e fora do estado de São Paulo como, por exemplo, numa

floresta do Alto Uruguai, RS (VACCARO e LONGHI, 1995) onde apresentou -se em 28º

lugar com VI de 4,01. No estado de São Paulo, variando de 3º lugar de VI (13,46) no 3º

extrato na Mata da Capetinga, Campinas, SP (MARTINS, 1993) à 49º lugar com VI de 1,04

na fazenda Barreiro Rico, Anhembi, SP (CÉSAR e LEITÃO FILHO, 1990). Resultado superior

ao do presente trabalho é descrito somente na Mata do Pomar, Piracicaba, SP

(NASCIMENTO et al, 1999) com DR de 10,3.

Trichilia catigua com 20 indivíduos amostrados, Eugenia pluriflora com 23, juntamente

com Trichilia claussenii com 19, são responsáveis pela fisionomia do sub-bosque, pois são

três espécies (62 indivíduos em 305 amostrados) acumularam 20,3% de toda a área A.

Nos trabalhos realizados em remanescentes florestais com características

vegetacionais diferenciadas, algumas espécies identificadas na fazenda Santa Cecília podem

ser observadas, mas, levando-se em conta somente estas cinco espécies mais importantes,

elas parecem realmente específicas desse tipo de floresta estacional semidecidual, não

estando presentes em levantamentos, por exemplo, na Estação Ecológica do Tripuí, Ouro

Preto, MG (WERNECK et al., 2000), em remanescentes florestais do Planalto Paulista

(DISLICH et al., 2001), em remanescentes de Mata Atlântica em MG ou SP (ALMEIDA e

SOUZA, 1997; SANCHEZ, 2000) ou mesmo em Campinas, SP, numa área de brejo (TORRES

et al., 1994).

Vinte e oito espécies (48,2%), das cinqüenta e oito espécies identificadas na área A,

a apresentar valor de importância menor que 1,82, representaram 13,1% do total de indivíduos

amostrados. Destas, três espécies apresentaram três indivíduos, Daphnopsis fasciculata,

Trichilia pallida e Piper amalago; seis espécies com dois indivíduos e outras 19 espécies

com apenas um indivíduo amostrado, com VI entre 0,84 e 0,74. O número de espécies, com

apenas um indivíduo, é semelhante aos vários trabalhos em FES citados, embora o VI

daquelas seja significativamente menor, em torno de 0,4 a 0,2 (CAVASSAN, 1984; PAGANO

et al., 1987; CÉSAR et al., 1988; ROZZA, 1997, entre outros).



Transecto A/B

Na linha entre a área A e a área B, foram amostradas 32 espécies pertencentes a 16

famílias, apresentando três espécies exclusivas (9,4%), Coussarea contracta, Eryoteca

gracilipes e Swetia fruticosa (Tabela 1). As outras 29 espécies (90,6%) foram encontradas

na área A, B e/ou B/C de amostragem. Destas, 11 espécies estiveram presentes em todo o

remanescente, cinco espécies em A e B/C, quatro são compartilhadas com a área A e

outras quatro com a área B, três espécies presentes tanto em A, quanto em B e apenas uma

espécie (Acacia polyphylla) amostrada também em B e B/C e outra (Pera glabrata) no

transecto B/C. Pode-se observar que 1/3 das espécies apresentaram distribuição ampla,

enquanto que as restantes apareceram em áreas mais próximas, em A ou B.

Área B

Nas parcelas da área B, sobre solo tipo Podzólico Vermelho-Amarelo (Tabela 6),

foram amostrados 416 indivíduos, sendo 23 mortos em pé e 393 vivos, dos quais foram

identificadas 66 espécies, pertencentes a 32 famílias botânicas (Tabela 7). Foram encontradas

22 espécies (33,3%) exclusivas nesta área. As outras 44 espécies também foram

encontradas nas outras áreas de amostragem da floresta estacional semidecidual.

As cinco famílias com maior número de espécies foram Meliaceae (8), Euphorbiaceae

(6), Mimosaceae, Myrtaceae e Sapindaceae (4), que integraram 81,25% de todas as

espécies amostradas na área B.

As famílias com maior Valor de Importância (VI) (Tabela 8) foram, em 1º lugar,

Meliaceae, em 2º lugar Euphorbiaceae, em 3º a família Urticaceae de VI, em 4º lugar

Moraceae, somente estas quatro famílias perfazem 151,43 de VI em 300 ou 50,48% do

Valor de Importância total da área B. Segue-se, em 5º lugar a família Lecythidaceae, em 6º

Arecaceae, em 7º Apocynaceae, em 8º Mimosaceae, em 9º Lauraceae e em 10º lugar

Myrtaceae. São 10 famílias em 32 identificadas na área B da FES que juntas são

responsáveis por 76,47% do VI de toda a área (Figura 6).

As 22 famílias restantes representaram apenas 23,53% do Valor de Importância e as

árvores mortas em pé (5,18%), com VI superior ao da família Lecytidaceae que esteve

colocada como a 5ª mais importante.

Quanto às espécies identificadas na área, temos em ordem decrescente de Valor de

Importância (Tabela 9), Urera baccifera, Croton piptocalyx, Ficus gomelleira, Guarea

kunthiana, Guarea macrophylla, Euterpe edulis, Cabralea canjerana, Aspidosperma

polyneuron, Nectandra megapotamica e Jaracatia spinosa. Estas 10 espécies acumulam

179,22 do VI, ou seja, 59,74% do Valor de Importância para espécies de toda a área B. As



Tabela 6. Análise granulométrica e química do solo Podzólico Vermelho Amarelo superficial (0-20cm) da área
B de FES da Fazenda Santa Cecília, Município de Patrocínio Paulista, SP.

a- V: porcentagem de saturação por bases
b- m: caráter álico

 

Profundidade Areia Total Silte Total Argila Total 

 % 

0-20cm 75,2 8,4 16,4 

pH M.O. P K Ca Mg Al H+Al  Va mb 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3                    mmolc dm-3 % 

5,76   42,2    9,6      2,78 80,2 11,4 0,0  14,4     86,2    0,0 

 



ANACARDIACEAE 
Astronium graveolens Jacq. 
Mangifera indica 
Tapirira guianensis Aub. 
ANNONACEAE 
Rollinea sylvatica (A.St.-Hil.) Mart. 
APOCYNACEAE 
Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. 
Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg. 
ARALIACEAE  
Sciadodendron excelsum Griseb. 
ARECACEAE 
Euterpe edulis Mart. 
Syagrus sp 
BOMBACACEAE  
Chorisia speciosa A.St.-Hil. 
BORAGINACEAE 
Cordia ecalyculata Vell. 
Cordia sellowiana Cham. 
CAESALPINIACEAE 
Cassia ferruginea Schrad. ex DC. 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
CARICACEAE 
Jaracatia spinosa (Aubl.) A. DC. 
CECROPIACEAE  
Cecropia glaziouii Snethl. 
EUPHORBIACEAE 
Alchornea glandulosa Poepp. 
Croton celtidifolius Baill. 
Croton piptocalyx Müll. Arg. 
Micrandra elata (Didr.) Müll. Arg. 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax 
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 
FABACEAE  
Ormosia arborea (Vell.)Harms 
Platycyamus regnellii Benth.  
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel  
ICACINACEAE 
Citronella paniculata (Mart.)Howard 
LAURACEAE  
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 
LECYTHIDACEAE  
Cariniana estrelensis (Raddi) Kuntze 
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 
MELASTOMATACEAE 
Miconia pusilliflora (DC.) Triana 
Guarea kunthiana A. Juss. 
MELIACEAE  
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 

Guarea guidonia (L.)Sleumer 
Guarea macrophylla Vahl 
Trichilia catigua A. Juss. 
Trichilia clauseni C. DC. 
Trichilia hirta L. 
Trichilia pallida Sw. 
MIMOSACEAE 
Acacia polyphylla DC. 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong  
Inga edulis Mart. 
Inga laurina (Sw.) Willd. 
MORACEAE 
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 
Ficus gomelleira Kunth&Bouche ex Kunth 
MYRSINACEAE  
Ardisia glauciflora Urb. 
MYRTACEAE 
Eugenia pluriflora Mart. 
Eugenia sp 
Myrcia sp 
Siphoneugena densiflora O.Berg. var. densiflora 
OPILIACEAE 
Agonandra englerrii Hoehne 
PHYTOLACACEAE 
Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 
PIPERACEAE  
Piper amalago L. 
Piper arboreo Aubl. 
ROSACEAE 
Prunus myrtifolia (L.) Urb. 
RUBIACEAE 
Chomelia ribesioides Benth. 
Ixora gardneriana Benth. ex Cham. 
SAPINDACEAE 
Allophylus edulis (St-Hill.) Radlk. 
Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk. Ex S.Moore 
Cupania vernalis Camb. 
Matayba guianensis Aubl. 
SAPOTACEAE

Tabela 7. Lista de famílias e espécies arbustivo-arbóreas amostradas no levantamento da composição florística
da área B de FES da Fazenda Santa Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP.



 
 

Família N Nsp VI Família 
Meliaceae  82 8 48.42 Cecropiaceae  
Euphorbiaceae  56 6 41.76 Piperaceae  
Urticaceae  57 1 36.12 Caesalpiniaceae  
Moraceae  4 2 25.13 Myrsinaceae  
Morta  23 1 15.53 Annonaceae  
Lecythidaceae  19 2 14.91 Boraginaceae  
Arecaceae  27 2 14.72 Araliaceae  
Apocynaceae  24 2 13.22 Phytolacaceae  
Mimosaceae  21 4 12.52 Rubiaceae  
Lauraceae  16 2 11.81 Icacinaceae  
Myrtaceae  18 4 10.78 Bombacaceae  
Caricaceae  9 1 10.44 Rosaceae  
Anacardiaceae  11 3 7.78 Opiliaceae  
Sapindaceae  5 4 4.02 Melastomataceae 
Styracaceae  4 1 3.03 Solanaceae       
Sapotaceae  4 1 2.98 Thymeliaceae       
Fabaceae  4 3 2.95  

Tabela 8. Parâmetros fitossociológicos das famílias amostradas na área B de FES da fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP. N – número de indivíduos amostrados, Nsp – número de espécies
e VI – valor de importância.
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Figura 6. Famílias de maior valor de importância (VI) encontradas na área B de FES da Fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP.



Tabela 9. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na área B de FES da fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP. N – número de indivíduos amostrados, NA – número de parcelas
em que a espécie foi amostrada, DR – densidade relativa, DoR – dominância relativa, FR – freqüência
relativa, VI – valor de importância e VC – valor de cobertura, * espécie exótica.

Espécies N NA DR DoR FR VI VC 
Urera baccifera 57 20 13.70 13.45 7.35 34.51 27.15 
Croton piptocalyx 40 17   9.62   13.98 6.25  29.85 23.60 
Ficus gomelleira 3 2 0.72   22.74 0.74  24.19 23.46 
Guarea kunthiana 34 20 8.17   1.98  7.35  17.50 10.15 
Guarea macrophylla 17 11 4.09   8.75  4.04  16.88 12.84 
Morta 23 14 5.53   3.72  5.15  14.40 9.25 
Euterpe edulis 26 13 6.25   2.32  4.78  13.35 8.57 
Cabralea canjerana 14 11 3.37   4.42  4.04  11.83 7.79 
Aspidosperma polyneuron  22 14 5.29   0.66  5.15  11.10 5.95 
Nectandra megapotamica 15 11 3.61   2.40  4.04  10.05 6.01 
Jaracatia spinosa 9 6 2.16   5.59  2.21  9.96 7.75 
Cariniana legalis 15 10 3.61   0.63  3.68  7.91 4.23 
Inga edulis 11 10 2.64   0.97  3.68  7.29 3.61 
Astronium graveolens 9 8 2.16   1.23  2.94  6.33 3.39 
Cariniana estrelensis 4 4 0.96   3.89  1.47  6.32 4.85 
Eugenia sp 11 8 2.64   0.42  2.94  6.01 3.07 
Alchornea glandulosa 8 6 1.92   0.96  2.21  5.09 2.88 
Guarea guidonia 6 5 1.44   1.43  1.84  4.71 2.87 
Trichilia catigua 7 6 1.68   0.32  2.21  4.20 2.00 
Inga laurina 6 5 1.44   0.20  1.84  3.48 1.65 
Eugenia pluriflora 5 5 1.20   0.15  1.84  3.20 1.36 
Croton celtidifolius 2 2 0.48   1.62  0.74  2.83 2.10 
Cecropia glaziovii 4 2 0.96   1.04  0.74  2.74 2.00 
Styrax pohlli 4 4 0.96   0.27 1.47  2.70 1,23 
Chrysophyllum gonocarpum 4 4 0.96   0.23  1.47  2.66 1.19 
Micrandra elata 2 1 0.48   1.16  0.37  2.01 1.64 
Piper amalago 3 3 0.72   0.05  1.10  1.88 0.78 
Rollinea sylvatica 1 1 0.24   1.10  0.37  1.70 1.34 
Acacia poliphylla 3 2 0.72   0.24  0.74  1.70 0.97 
Ardisia glauciflora 3 2 0.72   0.19  0.74  1.65 0.91 
Sciadodendron excelsum 2 2 0.48   0.30  0.74  1.52 0.78 
Peltophorum dubium 2 2 0.48   0.20  0.74  1.41 0.68 
Tetrochidium rubrivenium 2   2   0.48   0.18  0.74  1.39 0.66 
Gallesia integrifolia 2   2   0.48   0.17  0.74  1.38 0.65 
Sapium glandulatum 2   2   0.48   0.09  0.74  1.31 0.57 
Cupania vernalis 2   2   0.48   0.08  0.74  1.30 0.56 
Trichilia clausenii 2   2   0.48   0.08  0.74  1.29 0.56 
Platycymus regnellii 2   2   0.48   0.06  0.74  1.28 0.54 
Citronella paniculata 2   1   0.48   0.16  0.37  1.01 0.64 
      continua ... 
 



Tabela 9. Continuação        
Espécies N NA DR DoR FR VI VC 
Allophylus edulis 1 1 0.24   0.32  0.37  0.93 0.56 
Chorisia speciosa 2 1 0.48   0.07  0.37  0.92 0.55 
Aspidosperma ramiflorum 2 1 0.48   0.06  0.37  0.91 0.54 
Mangifera indica * 1 1 0.24   0.27  0.37  0.87 0.51 
Enterolobium 
contortisiliquum 

1 1 0.24   0.23  0.37  0.84 0.47 

Cordia ecalyculata 1 1 0.24   0.20  0.37  0.80 0.44 
Prunus myrtifolia 1 1 0.24   0.18  0.37  0.79 0.42 
Ocotea odorifera 1 1 0.24   0.18  0.37  0.78 0,42 
Cordia sellowiana     1 1 0.24   0.14  0.37  0.75 0.38 
Ormosia arborea 1 1 0.24 0.11  0.37  0.72 0.35 
Allophylus semidentatus 1 1 0.24   0.11  0.37  0.71 0.35 
Brosimum guianense 1 1 0.24   0.09  0.37  0.69 0.33 
Syagrus sp 1 1 0.24   0.08  0.37  0.68 0.32 
Agonandra englerri 1 1 0.24   0.07  0.37  0.68 0.31 
Piper arboreo 1 1 0.24   0.07  0.37  0.68 0.31 
Matayba guianensis 1 1 0.24   0.07  0.37  0.67 0.31 
Tapirira guianenses 1 1 0.24   0.06  0.37  0.67 0.30 
Trichilia pallida 1 1 0.24   0.04  0.37  0.65 0.28 
Trichilia hirta 1 1 0.24   0.04  0.37  0.65 0.28 
Miconia pussiliflora 1 1 0.24   0.03  0.37  0.64 0.27 
Solanum argenteum 1 1 0.24   0.03  0.37  0.64 0.27 
Zollernia ilicifolia 1 1 0.24   0.03  0.37  0.64 0.27 
Myrcia sp 1 1 0.24   0.03  0.37  0.64 0.27 
Daphnopsis fasciculata 1 1 0.24   0.03  0.37  0.63 0.27 
Ixora gardneriana 1 1 0.24   0.02  0.37  0.63 0.26 
Siphoneugena densiflora 1 1 0.24   0.02  0.37  0.63 0.26 
Cassia ferruginea 1 1 0.24   0.02  0.37  0.63 0.26 
Chomelia ribesioides 1 1 0.24   0.02  0.37  0.62 0.26 
 



56 espécies restantes são responsáveis por 40,26% (Figura 7).

Das oito espécies da família Meliaceae, cinco espécies são consideradas secundárias

iniciais (Guarea guidonia, G. macrophilla, Trichilia catigua, T. claussenii e T. pallida). Na

família Euphorbiaceae (6), cinco espécies são caracterizadas como pioneiras ( Cecropia

glaziovii, Alchornea glandulosa, Croton celtidifolius, C. piptocalix e Sapium glandulosum

) (GANDOLFI et al., 1995; ROZZA, 1997; NASCIMENTO et al., 1999 e PINHEIRO, 2000).

Nesta área, não foi amostrada nenhuma espécie da família Rutaceae, contrapondo-

se, como a área A que apresentou uma só espécie, com os levantamentos de LEITÃO

FILHO (1987) e SALIS (1990), que afirmam ser esta uma das famílias mais ricas nas florestas

estacionais semideciduais.

Quando comparado com o levantamento florístico da Mata da Virgínia, município de

Matão, SP (ROZZA, 1997), composta por mais de um ambiente, o presente trabalho mostra

23 espécies iguais, das quais 18 foram observadas pela autora no perímetro da mata.

A espécie Euterpe edulis (Arecaceae), presente de maneira marcante na área B, foi

levantada numa mata de galeria em Mogi-Guaçu, SP (GUIBBS e LEITÃO FILHO, 1978), em

São José dos Campos, SP (SILVA, 1989), na mata de Santa Genebra, Campinas, SP

(SANTOS, et al., 1996) e em mata secundária do Parque Estadual de Carlos Botelho, SP

(DIAS, 1993), mas não é citada na maioria dos trabalhos realizados em FES (PAGANO e

LEITÃO FILHO, 1987; CESAR e LEITÃO FILHO, 1990; KOTCHETKOFF e JOLY, 1994;

GANDOLFI et al., 1995; ROZZA, 1997; NASCIMENTO et al., 1999 e WERNECK et al, 2000,

entre outros).

Urera baccifera, espécie mais importante da área B, única da família Urticaceae

identificada, com a presença de 57 indivíduos em 20 parcelas. Apresentou alto DR devido á

presença de caules múltiplos, originados á partir de brotamentos de troncos caídos como

observados em campo por MARTINS (1993).

Esta espécie, 1º lugar de VI e de VC, também aparece em 1º lugar de VI na Serra do

Itaqueri, Itirapina, SP (KOTCHETKOFF-HENRIQUES e JOLY, 1994), em 2º lugar em

Vassununga, SP (MARTINS, 1993), em 3º lugar em Piracicaba, SP (NASCIMENTO, et al.,

1999), ocupando as primeiras posições de VC em Campinas, SP (BERNACCI e LEITÃO

FILHO, 1996), em 14º lugar de VI em Bauru, SP (CAVASSAN, 1983), em 36º na área 02 de

Matão, SP (ROZZA, 1997), em Rio Claro, SP, na mesma área, ausente em 1978 e presente

em 1998 (MANZATTO, 2001) e também presente em outro levantamento em Campinas, SP

(MARTINS, 1999). Nota-se que sua presença está relacionada ao grau de perturbação á

que o local em questão está sofrendo.

Na medida em que ocorrem clareiras, a espécie Urera baccifera surge nas
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Figura 7. Espécies de maior valor de importância (VI) amostradas na área B de FES da Fazenda Santa
Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP.



cicatrizações; pelo contrário, em trabalhos realizados em áreas com menor grau de

perturbação, a espécie não foi encontrada (GIBBS e LEITÃO FILHO, 1978; PAGANO, et al.,

1987; CESAR e LEITÃO FILHO,1990; STANGHETTI e RANGA, 1998; IVANAUSKAS e

RODRIGUES, 2000; BERTANI, et al., 2001; entre outros).

As espécies Piper amalago, Jaracatia spinosa e espécie do gênero Cecropia,

presentes na área B, além de Urera baccifera, são citadas por MARTINS (1993) como

espécies de clareira.

Ficus gomelleira, representada por apenas três indivíduos, apresentou um alto VI

(24,19) exclusivamente em função da maior valor de DoR encontrado em toda área, justificado

pela grande área basal, visivelmente diferenciado em toda a FES da fazenda Santa Cecília.

IVANAUSKAS (1997) também fez esta observação em trabalho realizado na Zona

de Morraria Costeira do Estado de São Paulo, onde apenas com um indivíduo coletado

obteve VI de 24,40, semelhante ao presente trabalho. Vale ressaltar que CARAUTA (1996)

cita esta espécie como provavelmente ameaçada de extinção.

Das duas espécies do gênero Guarea, G. kunthiana e G.macrophylla, 4º e 5º lugares

de VI, foram identificadas 51 indivíduos em mais de 20 parcelas. A espécie G. kunthiana,

destacou-se por apresentar maior Freqüência Relativa e Densidade Relativa e a espécie G.

macrophylla por sua Dominância Relativa.

Espécie monocotiledônea, Euterpe edulis, esteve presente com 23 indivíduos em 14

parcelas, com VI alto, DR média e DoR baixa, justificado pelo porte longilíneo com perímetro

reduzido. Observou-se que sua presença marcante na área B demonstra que o corte seletivo,

para extração de palmito, não mais ocorre na fazenda. MANTOVANI (1993) descreve a

espécie como sendo de distribuição ampla e de freqüência elevada em toda Província

Costeira, podendo atingir elevado destaque em áreas serranas do Planalto Atlântico de alta

umidade relativa. Foi a espécie de maior VI no Planalto Atlântico (SILVA, 1989), na Baixada

Litorânea (MANTOVANI, 1993) e na Morraria  Costeira (IVANAUSKAS, 1997).

A espécie Aspidosperma polyneuron, apresentou 22 indivíduos jovens, com DoR

muito baixo (0,66), notadamente o inverso do que ocorreu com esta espécie na área A.

Foram encontradas 28 espécies com VI menor que 1,00, destas, apenas as espécies

Chorisia speciosa e Aspidosperma ramiflorum contribuíram com dois indivíduos cada. As

espécies restantes estiveram presentes com apenas um indivíduo amostrado, representando

42,4% de todas as espécies contidas nas parcelas da área B. Das 21 espécies exclusivas

da área B, apenas Ficus gomelleira está entre as 10 espécies mais importantes da área.

As outras, em sua maioria, estão entre as espécies com VI menor que 2,00 e apresentando,

no máximo, dois indivíduos.



Transecto B/C

Em outra área correspondente a 10 parcelas, alinhadas e semelhante ao transecto

A/B, na transição entre as áreas B (FES) e C (cerrado), foram amostradas 55 espécies

distribuídas em 28 famílias. Dentre estas espécies, 42 ocorreram em uma ou outra área

demarcada no interior da FES. Das 13 espécies restantes, nove (16,4%) foram exclusivas

de B/C enquanto que quatro (7,3%) espécies, Casearia sylvestris, Ocotea pulchella, Virola

sebifera e Zanthoxylum rhoifolium (Tabela 1), foram comuns à área correspondente ao

cerrado (área C) e são consideradas iniciais quando no interior de florestas.

As famílias com maior número de espécies foram Meliaceae com sete espécies,

Euphorbiaceae, Myrtaceae e Rubiaceae com quatro e Lauraceae, Flacourteaceae e

Caesalpinaceae com três espécies, perfazendo 51% do total de espécies amostradas.

A disposição e espaçamento das árvores e a composição florística do transecto B/C

faz lembrar o aspecto dos cerradões que permeiam a flora regional, em solos de melhor

qualidade e umidade, próximos às áreas de cerrado.

A espécie Styrax pohlii (Styracaceae), amostrada nas áreas A, B e B/C, esteve

presente nos levantamentos de LEITÃO FILHO (1992) na Serra do Japí, SP, em mata de

brejo em Campinas, SP (TORRES et al., 1994) e foi citada por MARTINS (1993) como

típica da Mata Capetinga, Santa Rita do Passa Quatro, SP, juntamente com Astronium

graviolens (Anacardiaceae), Ficus glabra (Moraceae), Nectandra megapotamica

(Lauraceae), Chrysofilum gonocarpum (Sapotaceae), Piper amalago (Piperaceae) e

Holocalyx balansae (Mimosaceae), também presentes na FES da fazenda Santa Cecília.

A espécie Slonea monosperma (Elaeocarpaceae), identificada no transecto B/C,

esteve presente no estrato arbóreo do Parque Estadual de Carlos Botelho, SP (CUSTÓDIO

FILHO, 1992), na fazenda Experimental do Glória, Uberlândia, MG (ARAUJO e HARIDASAN,

1997) e em Rio Claro, SP (MANZATTO, 2001).

As espécies Styrax pohlii e Slonea monosperma, ambas amostradas no transecto

B/C, são citadas em levantamento de mata ripária do Alto Rio Grande, Bom Sucesso, MG

(CARVALHO et al., 1995).

As espécies Styrax pohlii e Slonea monosperma, ambas amostradas no transecto

B/C, são citadas em levantamento de mata ripária do Alto Rio Grande, Bom Sucesso, MG

(CARVALHO et al., 1995).

A espécie Cordia ecalyculata (Boraginaceae), presente na área B, ausente na maioria

dos levantamentos consultados, foi encontrada apenas na Serra do Japí, SP (LEITÃO-FILHO,



1992), na Reserva Estadual de Bauru, SP (CAVASSAN, 1983) e na floresta do Alto Uruguai,

RS (VACCARO e LONGHI, 1995) demonstrando ser uma espécie relativamente rara, mas

de ampla distribuição.

As espécies Brosimum guianense (Moraceae) e Senna multijuga (Caesalpiniaceae),

a primeira amostrada na área B e a segunda na área A e no transecto A/B, estão presentes

em um fragmento de Mata Atlântica em Juiz de Fora, MG (ALMEIDA e SOUZA, 1997). No

estado de São Paulo, a espécie Senna multijuga apareceu em levantamento recente em

FES de Piracicaba (IVANAUSKAS e RODRIGUES, 2000).

As espécies Agonandra eichelerii (Opiliaceae), Ardisia glauciflora (Myrsinaceae),

Croton celtidifolius (Euphorbiaceae), Fícus gomelleira (Moraceae), Sciadodendron

excelsum (Araliaceae) e Tetrochidium rubrivenium (Euphorbiaceae), foram exclusivas da

área B da FES, Bastardiopsis densiflora (Malvaceae), foi exclusiva da área A da FES,

Miconia pusilliflora (Melastomataceae) presente na área B e no transecto B/C, Psychotria

astrellantha (Rubiaceae) presente na área A e no transecto A/B, Croton piptocalyx

(Euphorbiaceae) amostrada na área A, área B e no transecto B/C e finalmente Psycotria

valthierii (Rubiaceae) presente na área A e nos transectos A/B e B/C.

Nas florestas estacionais semideciduais, os valores de VI, dos indivíduos mortos variam

desde 9,64 em Rio Claro, SP (MANZATTO, 2001) até 32,65, em Matão, SP (ROZZA, 1997).

Esta diferença pode ser conseqüência da presença ou ausência de fatores naturais como

ventos, tempestades, queda de galhos ou de fatores como o parasitismo, ou ainda, por

perturbações antrópicas.

No caso do presente trabalho, temos situações diferentes para cada área:

Na área A, as árvores mortas em pé foram de maior dominância relativa (DoR de

10,04). Durante o trabalho de coleta de dados, foi observado que, quando caem, não formam

clareiras, em função do número de árvores altas que estão presentes nesta área e que

fazem o sombreamento do solo.

Na área B, o número de árvores mortas em pé foi menor, mas, devido á presença de

espécies decíduas, as clareiras mostram-se mais extensas, com maior quantidade de lianas

e solo recebendo mais luz solar. Notou-se a presença de uma camada de serapilheira mais

espessa contendo muitos ramos e folhas, principalmente de Urera baccifera e folhas de

Euterpe edulis e de Croton piptocalyx, sendo as três espécies mais abundantes deste trecho.

Com base em GANDOLFI et al. (1995), NICOLINI-GABRIEL (1996), ROZZA (1997) e

REIS et al. (1999) foi possível classificar as espécies das áreas A e B, quanto ao grupo

ecológico sucessional a que pertencem.  As Figuras 8 e 9 apresentam a distribuição

percentual das espécies amostradas com dez ou mais indivíduos e com maiores valores de
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Figura 8. Distribuição percentual das espécies amostradas com dez ou mais indivíduos e com maiores valores

de VC (Valor de Cobertura) entre grupos ecológicos na área A de FES da fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP. P – pioneiras; SI – secundárias iniciais e ST – secundárias
tardias.
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Figura 9. Distribuição percentual das espécies amostradas com dez ou mais indivíduos e com maiores valores

de VC (valor de cobertura) entre grupos ecológicos na área B de FES da fazenda Santa Cecília,
município de Patrocínio Paulista, SP. P – pioneiras; SI – secundárias iniciais; ST – secundárias tardias
e NC – não caracterizadas.



VC (Valor de Cobertura) entre os grupos ecológicos, respectivamente, nas áreas A e B.

Na área A foram encontradas sete espécies com mais de 10 indivíduos amostrados,

sendo que cerca de 60% das espécies enquadraram-se no grupo das secundárias tardias,

25% no grupo das secundárias iniciais e 15% no grupo das pioneiras. A espécie Micrandra

elata, representada por 57 árvores amostradas, foi responsável por elevar muito a

porcentagem de secundárias tardias na área A (Figura 8).

Na área B ocorreu o contrário (Figura 9), sendo que a maioria das espécies com

mais de 10 indivíduos amostrados, pertenceram ao grupo das pioneiras, seguidas das

secundárias tardias e secundárias iniciais. Cerca de 5% das espécies não foram

caracterizadas quanto ao grupo ecológico sucessional. Nesta área, foram encontradas nove

espécies com mais de dez indivíduos amostrados, com ênfase nas espécies Urera baccifera

com 57 árvores e Croton piptocalyx com 40 árvores amostradas, elevando a porcentagem

de pioneiras. Cabe salientar que as espécies Guarea kunthiana com 34 árvores e

Aspidosperma polyneuron com 22 árvores amostradas são responsáveis por uma

porcentagem alta de secundárias tardias. A maior distribuição das espécies no grupo das

pioneiras na área B da FES é conseqüência da formação de pequenas clareiras.

Valores altos de abundância e densidade caracterizam as duas espécies de maior

VI na área B (Tabela 9) As pioneiras Urera baccifera e Croton piptocalyx, seguidas de

espécies secundárias iniciais dos gêneros Ficus, Guarea e Euterpe, demonstram um certo

grau de perturbação natural na forma de queda de árvores devido a possíveis fatores como

chuvas e ventos, pois nesta área a ação antrópica direta é praticamente nula.

A presença de espécies arbóreas tardias nesta área, como Aspidosperma

polyneuron e Cariniana legalis, respectivamente em 8º e 11º lugares, são remanescentes

de florestas naturais com base nas observações feitas por MARTINS (1999) no estudo de

dinâmica de clareiras. No caso específico de Aspidosperma polyneuron, foram obtidos

elevados valores de abundância e VI também em Santa Genebra, Campinas, SP e no Bosque

dos Jequitibás, Campinas, SP nos estudos de clareiras feitos por SANTOS et al. (1996) e

MATTHES et al. (1988).

A pioneira Urera baccifera alcançou primeiro lugar em abundância, VI, VC, DR e FR,

perdendo apenas em DoR, devido á presença de Ficus gomelleira de porte grande na área

B (Tabela 9). U. baccifera também ocupou as primeiras posições em VI e VC em vários

estudos de clareiras (MATTHES et al., 1988, SANTOS et al., 1996 e MARTINS, 1999).

F. gomelleira é uma espécie heliófita de crescimento rápido e colonizadora de

ambientes abertos. FONSECA (1998) a relaciona entre as dez espécies mais importantes

em ocorrência de clareiras grandes e em áreas de alta fertilidade dos solos; observa ainda



que sua ausência em alguns trabalhos é devida à menor concentração de nutrientes no solo

destes remanescentes. Outras espécies pioneiras citadas como colonizadoras de clareiras,

como Cecropia glaziovii, Jaracatia spinosa, Inga edulis, Allophyllus edulis, Solanum

argenteum e Croton celtidifolius foram amostradas na área B. As espécies Jaracatia spinosa

(10º lugar em VI) e Inga edulis (12º lugar em VI) são as mais expressivas, enquanto as

outras espécies citadas, com valores de VI inferiores a 3,0 são menos representativas.

Área C

Nas 30 parcelas sobre Neossolo Quartzarênico (Tabela 10), foram amostrados 511

indivíduos, destes, 45 mortos em pé e dos 466 vivos, foram identificados 53 espécies

distribuídas em 38 gêneros e 30 famílias (Tabela 11).

As famílias de maior riqueza, Fabaceae com sete espécies, Myrtaceae com cinco

espécies, Vochysiaceae com quatro espécies, Anonaceae e Caesalpinaceae com três

espécies cada, contribuiram com 45% do total.

As famílias Erytroxylaceae, Lauraceae, Malpighiaceae, Melastomataceae,

Styracaceae e Theaceae com duas espécies cada, contribuiram com 22% e as 19 famílias

restantes, com apenas uma espécie em cada uma, representam 36% das espécies

identificadas no cerrado da Fazenda Santa Cecília.

Observa-se que é nas 19 famílias com apenas uma espécie (Tabela 11) que reside a

diversidade do cerrado no mosaico de biomas que ocorre no interior do estado de São

Paulo, principalmente no nordeste paulista. Dentre as famílias representadas, Celestraceae

com a espécie Austroplenkia populnea, Rubiaceae com Alibertia sessilis, Connaraceae

com Connarus suberosus, Nictaginaceae com Guapira noxia, Apocynaceae com

Aspidosperma tomentosum e Bignoniaceae com Tabebuia ochracea, destacam-se

Flacourtiaceae com a espécie Casearia sylvestris, Myristicaceae com Virola sebifera e

Rutaceae com Zanthorylum rhoifolium que podem ser encontradas na área de transição

cerrado/mata. E é interessante observar também que nenhuma espécie presente no interior

da FES foi encontrada no cerrado, mesmo por estar tão próximo e dar continuidade à área

preservada da fazenda. Assim, confirma-se a idéia de que espécies características de floresta

mesófila semidecídua, esporadicamente e de forma muito rara, podem aparecer somente

em cerradões (LEITÃO-FILHO, 1992).

Confirma-se também a afirmação de PAGANO (1989): “praticamente nenhuma

espécie peculiar aos cerrados ocorre fora de seus domínios, ou seja, a vegetação arbórea

típica dos cerrados jamais penetra em outras fitocenoses”. Das 53 espécies identificadas

na área, apenas Gochnatia polymorpha (Asteraceae) e Myrcia variabilis (Myrtaceae) não



Profundidade Areia Total Silte Total Argila Total 

 % 

0-20cm 88,0 3,6 8,4 

pH M.O. P K Ca Mg Al H+Al  Va Mb 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3                      mmolc dm-3                    % 

3,80 20,4 3,8 0,46 1,0 1,0 4,8 30,6  7,4 56,8 

 

Tabela 10. Análise granulométrica e química do Neossolo Quartzarênico superficial (0-20cm) da área C de
cerrado da fazenda Santa Cecília, Município de Patrocínio Paulista, SP.

a- V: porcentagem de saturação por bases
b- m: caráter álico



Tabela 11. Lista de famílias e espécies arbustivo-arbóreas amostradas no levantamento da composição florística
da área C de cerrado da fazenda Santa Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP.

Família/espécie Família/espécie 
 ANACARDIACEAE 
Tapirira guianensis  Aubl. 
ANNONACEAE 
Annona crassiflora Mart. 
Xylopia aromática Mart. 
Xylopia sericea A.St. Hil. 
APOCYNACEAE 
Aspidosperma tomentosum Mart. 
ASTERACEAE 
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera 
BIGNONIACEAE 
Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 
CAESALPINACEAE 
Bauhinia rufa (Bng.) Steud. 
Copaifera langsdorffii Desf. 
Dimorphandra mollis Benth. 
CARYOCARACEAE 
Caryocar brasiliense Cambess. 
CELASTRACEAE 
Austroplenkia  populnea (Reiss.) Lund 
CONNARACEAE 
Connarus suberosus Planch. 
EBENACEAE 
Diospyros híspida A. DC. 
ERYTHROXYLACEAE 
Erythroxylum suberosum A.St. Hil. 
Erythroxylum tortuosum Mart. 
FABACEAE 
Acosmium  dasycarpum (Vogel) Yakovlev 
Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev 
Bowdichia virgilioides Kunth 
Dalbergia miscolobium Benth. 
Machaerium villosum Vogel 
Platypodium elegans Vogel 
Pterodon emarginatus Vogel 
FLACOURTIACEAE 
Casearia  sylvestris Sw. 
LAURACEAE 
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 
Ocotea pulchella (Ness) Mez 
MALPIGHIACEAE 
Byrsonima coccolobifolia Kunth. 
Byrsonima intermedia A.Juss. 

MELASTOMATACEAE 
Miconia albicans (Sw.) Triana 
Miconia ligustroides (DC.) Naud. 
MIMOSACEAE 
Sthyphnodendron adstringens (Mart.) Coville 
MONIMIACEAE 
Siparuna guianensis Aubl. 
Myristicaceae 
Virola sebifera Aubl. 
MYRSINACEAE 
Rapanea guianensis Aubl. 
MYRTACEAE 
Myrcia bella Cambess. 
Myrcia lasiantha DC. 
Myrcia rostrata DC. 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 
Myrcia variabilis Mart. ex DC. 
NYCTAGINACEAE 
Guapira noxia (Netto) Lundell 
OCHNACEAE 
Ouratea spectabilis (Mart.) Egl. 
RUBIACEAE 
Alibertia sessilis (Cham.) K. Schum. 
RUTACEAE 
Zanthoxylum rhoifolium Lam.  
STYRACACEAE 
Styrax camporum Pohl 
Styrax ferrugineus Ness & Mart. 
SYMPLOCACEAE 
Symplocos pubescens Kl. ex Benth. 
THEACEAE 
Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart. 
Kielmeyera variabilis Mart. 
Verbenaceae 
Aegiphila lhotskiana Cham. 
VOCHYSIACEAE 
Qualea cordata Spreng. 
Qualea grandiflora Mart. 
Qualea multiflora Mart. 
Qualea parviflora Mart 



foram citadas nos trabalhos de cerrado do estado de São Paulo por LEITÃO-FILHO (1992),

mas sim por BRITO (1997), eventualmente devido ao seu pequeno porte, menos de dois

metros de altura e portanto excluídas do trabalho de LEITÃO-FILHO.

O levantamento florístico de cerrado “sensu stricto” mais próximo da área do presente

estudo foi realizado no município de Franca (ARAUJO et al., 1999), onde foram amostradas

76 espécies distribuídas em 34 famílias. Quando comparadas, nota-se um número bastante

grande de espécies comuns, embora também se note a presença de oito famílias com uma

espécie cada, que não foram observadas na fazenda Santa Cecília. Ao contrário, a presença

das famílias Celastraceae (Austroplenkia populnea), Ebenaceae (Diospyros hispida),

Flacourtiaceae (Casearia sylvestris) e Rutaceae (Zanthuxylum rhoifolium) somente no

presente trabalho foram elencadas como sendo características dos cerrados do estado de

São Paulo, com base em LEITÃO-FILHO (1992).

A família Vochysiaceae foi a 1ª em VI, seguida de Fabaceae, Styracaceae, Myrtaceae

e Lauraceae. Estas cinco famílias corresponderam a 66,6% de todo o valor de importância

da área, ficando as 25 famílias restantes com apenas 33,4% (Tabela 12).

A Figura 10 ilustra os resultados de VI das primeiras famílias e do grupo das demais

24 famílias da área C.

O cerrado “sensu stricto” do Sítio Estiva no município de Franca, SP (ARAUJO et al.,

1999), trecho mais próximo da área em questão do presente estudo, apresentou a família

Melastomataceae em 1º lugar com VI de 48,38, seguida da Euphorbiaceae com VI de 31,81,

Myrtaceae com VI de 26,10, Annonaceae com VI de 23,96 e da família Vochysiaceae com

VI de 22,83, estas famílias reuniram 51% de todo o VI da área.

A Tabela 13 apresenta todas as espécies identificadas na área de cerrado com seus

respectivos parâmetros fitossociológicos.

Na fazenda Santa Cecília, o alto valor de VI da família Vochysiaceae teve a espécie

Qualea grandiflora como sua 1ª responsável com 62,38 (20,8%) do VI das espécies. Em

Fabaceae, o VI foi favorecido pela espécie Dalbergia miscolobium com VI de 22,24, sendo

a 2ª espécie mais importante da área. Esta única espécie correspondeu à 52,1% de toda a

família que é a primeira em riqueza com 7 espécies.

A família Styracaceae foi representada por duas espécies, sendo Styrax camporum

a 3ª espécie mais importante com 21,86 de VI enquanto Styrax ferrugineus com apenas

0,61 de VI em 47º lugar.

A família Myrtaceae, segunda em riqueza e quarta em VI, apresentou espécies

distribuídas com valores baixos de VI, embora com significativos para Myrcia rostrata em 9º

, Myrcia bella em 12º, Myrcia variabilis em 14º lugar, Myrcia lasiantha em 20º lugar e Myrcia



tomentosa em 24º lugar, todas elas com um número entre 5 e 15 indivíduos amostrados.

A família Lauraceae, 5º lugar em VI, foi representada por somente duas espécies,

Ocotea corymbosa e Ocotea pulchella,  a 1ª com alto VI de 18,02 e a 2ª de menor importância

com VI de apenas 3,04.

Sendo Qualea grandiflora a espécie de maiores valores em todos os parâmetros

calculados e amostrada em 28 das 30 parcelas, foi espécie que melhor representou a

fisionomia arbórea do cerrado da fazenda Santa Cecília (Figura 11).

Somente as espécies coletadas do gênero Qualea, Q. grandiflora com 127 indivíduos

e 1º lugar de VI, Q. parviflora com 28 indivíduos e 5º lugar de VI, Q. multiflora com 22 indivíduos

e 6º lugar de VI e Q. cordata com 11 indivíduos e 8º lugar de VI, contribuíram com 188

espécimes, ou seja, 40,34% de todos os indivíduos amostrados e representaram 32,38%

do VI do cerrado.

OLIVERIA-FILHO e MARTINS (1986), trabalhando na região da salgadeira na

Chapada dos Guimarães, MT, denominaram o cerrado interfluvial de cerrado “Syagrus/

Qualea”, onde as três primeiras espécies do gênero Qualea citadas no parágrafo anterior,

são descritas como “comuns”, “abundantes” ou “freqüentes”, sendo que a espécie Q. cordata

não é citada no referido trabalho. No cerrado de Cuiabá, MT (NASCIMENTO e SADDI,

1992) são descritas Q. parviflora como 1º lugar em VI e Q. grandiflora em 6º lugar. Na área

de cerrado de Angatuba, SP (RATTER et al., 1988) no grupo 1 de parcelas, descrito como

campo cerrado, não foram amostrados nenhuma espécie do gênero Qualea, no grupo 2,

descrito como cerradão, aparecem Qualea multiflora em 17º lugar de valor de importância

com 21 indivíduos e Q. grandiflora em 22º lugar de VI com 8 indivíduos coletados. No grupo

3, descrito como cerrado, tem-se somente Q. grandiflora em 46º lugar de VI com apenas 1

indivíduo. Os autores sublinham a atenção chamada pela completa ausência de Q. parviflora

e a ocorrência esparsa de Q. grandiflora, que são extremamente importantes no “core” do

cerrado.

Numa área de cerrado da Área de Proteção Ambiental (APA) em Corumbataí, SP,

CÉSAR et al. (1988) trabalharam em parcelas com lenhosas à partir de 3 cm de diâmetro

basal e obtiveram a família Vochysiaceae como a 5ª em valor de importância, considerando

as leguminosas (Caesalpinaceae, Mimosaceae e Fabaceae) como uma única família em 2º

lugar de VI. As espécies Vochysia tucanorum, ausente no presente trabalho, em 7º lugar de

VI, Qualea grandiflora em 8º lugar com 9,95 de VI, Qualea multiflora em 30º lugar e Q.

dichotoma, também ausente no presente trabalho, aparece no final da lista com VI de apenas

0,27 em 91º lugar.

No ano seguinte, outro trabalho foi realizado na mesma APA por PAGANO et al.



Tabela 12. Parâmetros fitossociológicos das famílias amostradas na área C de cerrado da fazenda Santa
Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP. N – número de indivíduos amostrados, NA – número de
parcelas em que a família foi amostrada, DR – densidade relativa, DoR – dominância relativa, FR –
freqüência relativa, VI – valor de importância e VC – valor de cobertura.

 
Espécies N NA DR DoR 
Qualea grandiflora 127 28 24,85 27,90 
Morta 45 22 8,81 9,33 
Dalbergia miscolobium 42 26 8,22 5,09 
Styrax camporum 37 20 7,24 7,75 
Ocotea corymbosa 25 11 4.89 9,35 
Qualea parviflora 28 15 5,48 4,34 
Qualea multiflora 22 14 4,31 2,35 
Bowdichia virgilioides 8 6 1,57 6,16 
Qualea cordata 11 10 2.15 2.74 
Myrcia rostrata 15 10 2,94 1.17 
Aegiphila lhotskiana 10 7 1,96 2,13 
Virola sebifera 11 8 2,15 0,98 
Myrcia bella 9 7 1,76 1,26 
Ouratea spectabilis 8 7 1,57 1,35 
Myrcia variabilis 9 8 1,76 0,60 
Copaifera langsdorffii 4 4 0,78 2,66 
Pterodon emarginatus 5 4 0,98 1,76 
Acosmium subelegans 3 3 0,69 2,46 
Dimorphandra mollis 5 4 0,98 1,31 
Acosmium dasycarpum 6 5 1,17 0,47 
Myrcia lasiantha 5 5 0,98 0,61 
Sthyphnodendron 
adstringens 5 5 0,98 0,61 

Kielmeyera coriacea 5 4 0,98 0,85 
Ocotea pulchella 5 5 0,98 0,35 
Myrcia tomentosa 5 4 0,98 0,35 
Byrsonima coccolobifolia 3 2 0,59 1,05 
Gochnatia polymorpha 4 3 0,78 0,39 
Kielmeyera variabilis 4 3 0,78 0,29 
Byrsonima intermedia 4 3 0,78 0,27 
Platypodium elegans 3 3 0,59 0,34 
Annona crassiflora 3 3 0,59 0,21 
C b ili

continua...



Tabela 12. continuação
Espécies N NA DR DoR FR VI VC 

Connarus suberosus 1 1 0,20 0,08 0,34 0,61 0,27 

Styrax ferrugineus 1 1 0,20 0,07 0,34 0,61 0,26 

Guapira noxia 1 1 0,20 0,06 0,34 0,61 0,26 

Zanthoxylum rhoifolium 1 1 0,20 0,05 0,34 0,60 0,26 

Miconia albicans 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 

Tabebuia ochracea 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 

Aspidosperma tomentosum 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 

Bauhinia rufa 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 
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Figura 10. Famílias de maior valor de importância (VI) encontradas na área C de cerrado da fazenda Santa
Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP.



Tabela 13. Parâmetros fitossociológicos das espécies amostradas na área C de cerrado da fazenda Santa
Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP. N – número de indivíduos amostrados, NA – número de
parcelas em que a espécie foi amostrada, DR – densidade relativa, DoR – dominância relativa, FR –
freqüência relativa, VI – valor de importância e VC – valor de cobertura.

Espécies N NA DR DoR FR VI VC 
Qualea grandiflora 127 28 24,85 27,90 9,62 62,38 52,75 
Morta 45 22 8,81 9,33 7.56 25,70 18,14 
Dalbergia miscolobium 42 26 8,22 5,09 8,93 22,24 13,31 
Styrax camporum 37 20 7,24 7,75 6,87 21,86 14,99 
Ocotea corymbosa 25 11 4.89 9,35 3,78 18,02 14,24 
Qualea parviflora 28 15 5,48 4,34 5,15 14,97 9,82 
Qualea multiflora 22 14 4,31 2,35 4,81 11,46 6,65 
Bowdichia virgilioides 8 6 1,57 6,16 2,06 9,79 7,73 
Qualea cordata 11 10 2.15 2.74 3,44 8,33 4,89 
Myrcia rostrata 15 10 2,94 1.17 3,44 7,54 4,11 
Aegiphila lhotskiana 10 7 1,96 2,13 2,41 6,49 4,09 
Virola sebifera 11 8 2,15 0,98 2,75 5,88 3,13 
Myrcia bella 9 7 1,76 1,26 2,41 5,43 3,02 
Ouratea spectabilis 8 7 1,57 1,35 2,41 5,32 2,92 
Myrcia variabilis 9 8 1,76 0,60 2,75 5,11 2,36 
Copaifera langsdorffii 4 4 0,78 2,66 1,37 4,82 3,44 
Pterodon emarginatus 5 4 0,98 1,76 1,37 4,11 2,74 
Acosmium subelegans 3 3 0,69 2,46 1,03 4,08 3,05 
Dimorphandra mollis 5 4 0,98 1,31 1,37 3,66 2,29 
Acosmium dasycarpum 6 5 1,17 0,47 1,72 3,36 1,64 
Myrcia lasiantha 5 5 0,98 0,61 1,72 3,31 1,59 
Sthyphnodendron 
adstringens 5 5 0,98 0,61 1,72 3,30 1,59 

Kielmeyera coriacea 5 4 0,98 0,85 1,37 3,20 1,83 
Ocotea pulchella 5 5 0,98 0,35 1,72 3,04 1,33 
Myrcia tomentosa 5 4 0,98 0,35 1,37 2,70 1,33 
Byrsonima coccolobifolia 3 2 0,59 1,05 0,69 2,33 1,64 
Gochnatia polymorpha 4 3 0,78 0,39 1,03 2,20 1,17 
Kielmeyera variabilis 4 3 0,78 0,29 1,03 2,10 1,07 
Byrsonima intermedia 4 3 0,78 0,27 1,03 2,08 1,05 
Platypodium elegans 3 3 0,59 0,34 1,03 1,96 0,93 
Annona crassiflora 3 3 0,59 0,21 1,03 1,83 0,80 
Caryocar brasiliense 3 2 0,59 0,45 0,69 1,72 1,04 
Rapanea guianensis 2 2 0,39 0,55 0,69 1,62 0,94 
Tapirira guianensis 2 2 0,39 0,39 0,69 1,47 0,78 
Erythroxylum suberosum 2 2 0,39 0,21 0,69 1,29 0,60 
Erythroxylum tortuosum 2 2 0,39 0,15 0,69 1,23 0,54 
Diospyros hispida 2 2 0,39 0,14 0,69 1,22 0,53 
Xylopia aromatica 2 2 0,39 0,13 0,69 1,21 0,52 
Miconia ligustroides 2 2 0,39 0,12 0,69 1,20 0,51 
Xylopia sericea 2 2 0,39 0,10 0,69 1,18 0,50 
Symplocos pubescens 2 1 0,39 0,15 0,34 0,89 0,54 
Siparuna guianensis 2 1 0,39 0,14 0,34 0,87 0,53 
Austroplenkia populnea 1 1 0,20 0,18 0,34 0,72 0,38 
Alibertia sessilis 1 1 0,20 0,16 0,34 0,70 0,35 
Machaerium villosum 1 1 0,20 0,10 0,34 0,64 0,30 
Casearia sylvestris 1 1 0,20 0,90 0,34 0,63 0,29 
 continua...



Espécies N NA DR DoR FR VI VC 
Connarus suberosus 1 1 0,20 0,08 0,34 0,61 0,27 
Styrax ferrugineus 1 1 0,20 0,07 0,34 0,61 0,26 
Guapira noxia 1 1 0,20 0,06 0,34 0,61 0,26 
Zanthoxylum rhoifolium 1 1 0,20 0,05 0,34 0,60 0,26 
Miconia albicans 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 
Tabebuia ochracea 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 
Aspidosperma tomentosum 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 
Bauhinia rufa 1 1 0,20 0,05 0,34 0,59 0,25 
 

Tabela 13. continuação
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Figura 11. Espécies de maior valor de importância (VI) encontradas na área C de cerrado da fazenda Santa
Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP.



(1989), porém usando o método de quadrantes e exclusão dos indivíduos de fuste menor

que 1,30 m, menos abrangente. Para a família Vochysiaceae, a espécie Vochysia tucanorum

obteve 1º lugar de VI, enquanto Q. grandiflora apareceu em 8º lugar de VI com 39 indivíduos,

Q. dicotoma em 16º lugar e Q. multiflora com 11 indivíduos em 44º lugar de VI.

Em ambos os trabalhos, nota-se a presença importante de Vochysia tucanorum,

espécie ausente no cerrado da fazenda Santa Cecília e, em contra partida, a espécie Qualea

parviflora, representativa na fazenda, se mostra ausente na APA de Corumbataí.

GIBBS et al. (1983) trabalhando na fazenda Campininha, Mogi-Guaçu,SP, numa área

contendo cerrado “stricto sensu”, campo cerrado e uma região de transição entre as duas

fisionomias, descrevem as espécies segundo sua freqüência e destacam Qualea grandiflora

como a principal espécie do cerrado, juntamente com Acosmium dasycarpum e

Stryphnodendron adstringens, típicas do cerrado, todas presentes na fazenda Santa Cecília,

embora em proporções diferentes das demonstradas pelos autores citados. Afirmam ainda

que a espécie Q. grandiflora também está presente na transição cerrado/campo cerrado

enquanto a espécie Q. multiflora é restrita ao cerrado e em freqüência muito menor.

NASCIMENTO e SADDI (1992), relatando o trabalho realizado em Cuiabá, MT,

afirmam que família Vochysiaceae mostrou maiores valores de DoR, DR e FR, dando suporte

à hipótese de RIBEIRO e HARIDASAN (1984), onde esta família é a mais importante em

relação a biomassa aérea do cerrado “sensu stricto”. No presente trabalho, esta situação

também foi verificada.

TOLEDO-FILHO (1984), em estudo fitossociológico do cerrado de Luiz Antônio, SP,

apresenta Q. grandiflora em 11º lugar de VI com 8,42 e Q. parviflora em 23º lugar com VI de

1,01. ARAUJO et al. (1999) apresentam em seus resultados fitossociológicos no cerrado do

município de Franca, SP, Q. grandiflora em 4º lugar com VI de 17,17. Q. parviflora em 26º

lugar com VI de 3,24 e Q. multiflora em 33º com 2,30 de VI.

Nota-se, no presente trabalho, a presença significativa de Q. cordata com 11 indivíduos

e VI de 8,33 em 8º lugar, não sendo citada em nenhum dos trabalhos usados para

comparação, embora em MENDONÇA et al. (1998) conste como espécie arbórea presente

no cerrado brasileiro e LEITÃO-FILHO (1992) e BRITO (1997) a elenquem como característica

do cerrado paulista.

Dalbergia miscolobium da família Fabaceae apresentou-se em 2º lugar em VI, com

42 indivíduos identificados e é responsável por mais da metade dos indivíduos (59%). As

demais espécies desta família apareceram na seguinte ordem decrescente de VI: Bowdichia

virgiloides em 7º lugar, Pterodom emarginatus em 16º lugar, Acosmuim subelegans em

17º lugar de VI, Acosmuim dasycarpum em 19º lugar, Platypodium elegans em 29º lugar e



finalmente Machaerium villosum em 44º lugar de VI.

A espécie Dalbergia miscologium garante seu 2º lugar de VI na área C devido a sua

presença em 26 das 30 parcelas e seu grande porte. Comparando-se com os resultados

obtidos de outros trabalhos realizados temos: PAGANO et al. (1989) em Corumbataí, SP e

ARAUJO et al. (1999) em Franca, SP, a espécie apareceu em 3º lugar com VI de 13,42 e

19,08 respectivamente, no de RATTER et al. (1988) em Angatuba, SP em 5º lugar com VI de

13,4. Sua presença foi verificada na chapada dos Guimarães, MT (OLIVEIRA-FILHO e

MARTINS, 1986), também em Itirapina/SP (GIANNOTTI e LEITÃO-FILHO, 1992) e no Parque

Estadual de Vassununga, Santa Rita do Passa Quatro, SP (RUGGIERO, 2000).

Em Luiz Antônio, SP (TOLEDO-FILHO, 1984) e em Corumbataí, SP (CÉSAR et al.,

1988) foi identificada a espécie Dalbergia dolichopetala, de mesmo gênero e em Cuiabá,

MT (NASCIMENTO e SADDI, 1992) nenhuma do gênero foi amostrada e na família Fabaceae,

apenas a espécie Bowdichia virgilioides foi coincidente com o presente trabalho.

A família Styracaceae é a 3ª em VI devido a presença da espécie Styrax camporum,

com 37 indivíduos identificados em 20 das 30 parcelas da área de cerrado da fazenda

Santa Cecília, apresentando-se em 4º lugar em VI de espécie com 21,86, enquanto a espécie

Styrax ferrugineus pouco contribui com apenas um indivíduo amostrado e VI de apenas

0,61.

Comparando-se estes dados com os obtidos por outros autores em diferentes áreas,

pode-se observar que GIBBS et al. (1983) caracterizam a espécie S. ferrugineum como

“muito freqüente” e a S. camporum com “pouco significativa” no cerrado de Mogi-Guaçu,

SP.

RATTER et al. (1988) demonstram a espécie S. ferrugineum em 9º lugar com VI de

9,5 e S. camporum com VI de 3,0 em 26º lugar no cerrado de Angatuba, SP.

Na mesma área de Corumbataí,SP, temos dados diferentes entre os trabalhos

realizados. Enquanto César et al. (1988) apresentam S. camporum em 13º lugar de VI e S.

ferrugineum em 22°, PAGANO et al. (1989) mostra S. ferrugineum em 13º e S. camporum

em 33º lugar de VI.

ARAUJO et al. (1999) amostraram apenas S. camporum em 16º lugar com VI de

5,31 no cerrado de Franca, SP, enquanto GIANNOTTI e LEITÃO-FILHO (1992) citam somente

S. ferrugineum no cerrado de Itirapina, SP e OLIVEIRA-FILHO e MARTINS (1986) citam as

duas espécies na Chapada dos Guimarães, MT.

Entretanto, TOLEDO-FILHO (1984) em Luiz Antônio, SP, NASCIMENTO e SADDI

(1992) em Cuiabá, MT, e RUGGIERO (2000) em Santa Rita do Passa Quatro, SP não

amostraram nenhuma das duas espécies de Styrax que estavam presentes no cerrado da



fazenda Santa Cecília.

PINHEIRO (2000), em trabalho realizado na Floresta Estacional Semidecídual (FES)

em Bauru, SP, obteve S. camporum com VI de 1,03. MANZATTO (2001), estudando a

dinâmica de fragmentos de Floresta Estacional Semidecídual em Rio Claro, SP, observou,

em 1978, a presença de S. camporum com VI de 1,35, sendo que esta espécie não foi

encontrada em 1998.

A família Myrtaceae, 2º lugar em riqueza e 4º em VI, apresentou todas as espécies

pertencentes ao gênero Myrcia, distribuídas em Myrcia rostrata em 9º, Myrcia bella em 12º,

M. variabilis em 14º lugar, M. lasiantha em 20º lugar e M. tomentosa em 24º lugar.

MENDONÇA et al. (1998) citam todas estas espécies como pertencentes ao Cerrado

brasileiro, LEITÃO-FILHO (1992) não inclui somente M. variabilis na flora arbórea do estado

de São Paulo, talvez sua exclusão se deva ao porte arbustivo. O resultado que mais se

aproximou do presente, é o obtido por ARAUJO et al. (1999) no cerrado de Franca, SP, com

8º lugar para M. rostrata de VI igual à 10,34, 9º lugar para M. lasiantha com 9,20 de VI e M.

tomentosa com VI de 3,98 em 22º lugar.  Myrcia rostrata foi amostrada em Corumbataí, SP

em 26º lugar com VI de 3,71 (PAGANO et al., 1989) e em 81º lugar com VI de 0,42 (CESAR

et al., 1988). Em Angatuba, SP a espécie apareceu em 66º lugar com VI de 0,70 (RATTER

et al., 1988) é citada a sua presença no Parque Estadual de Carlos Botelho, SP (CUSTÓDIO-

FILHO et al., 1992), M. bella, esteve presente no Parque Estadual de Vassununga, SP

(RUGGIERO, 2000) e em FES de Bauru (PINHEIRO, 2000); M. variabilis, foi citada como

“ocasional no cerrado rupestre” na Chapada dos Guimarães (OLIVEIRA FILHO e MARTINS,

1986) e como presente no cerradão de Rifaina, SP (COELHO, 1999**); M. lasiantha

apareceu em 2º lugar com VI de 30,0 em Angatuba, SP (RATTER et al., 1988) e esteve

presente em Vassununga, SP (RUGGIERO, 2000) e no cerradão de Rifaina,SP (COELHO,

1999**).

Myrcia tomentosa é a espécie mais presente nos trabalhos consultados, aparecendo

em 10º lugar com VI de 6,59 em FES de Bauru, SP (PINHEIRO, 2000), em 35º lugar com VI

de 2,96 em Corumbataí, SP (PAGANO et al., 1989) e em 43º lugar com VI de 1,30 na mesma

área (CÉSAR et al., 1988), em 56º lugar com VI de 1,30 em Angatuba, SP (RATTER et al.,

1988), citada como “muito frequente” em Mogi-Guaçu, SP (GIBBS et al., 1983), presente em

Itirapina, SP (GUIANNOTTI e LEITÃO FILHO, 1992) e na gleba Pé-de-Gigante no Parque

Estadual de Vassununga, SP (RUGGIERO, 2000).

A família Lauraceae, 5º lugar em VI, apresentou na área de cerrado da fazenda Santa

Cecília, apenas o gênero Ocotea com suas espécies, Ocotea corymbosa, 4º lugar e Ocotea

pulchella, em23º lugar de VI de espécie.

** COELHO, C.P. Fitossociologia da flora arbórea de um remanescente florestal, no município de Rifaina-SP.
Universidade Estadual de Campinas, 1999.32f. Não piblicado.



MENDONÇA et al.(1998) citam estas duas espécies como presentes no cerrado

brasileiro e salienta a presença de O. corymbosa em matas de galeria e ciliar. LEITÃO-

FILHO (1992) também as caracterizam como espécies do cerrado paulista. A presença de

O. pulchella é marcante na maioria dos trabalhos observados, com valor de importância em

10º lugar (7,88) em Franca, SP (ARAUJO et al., 1999), 4º lugar (21,47) em Corumbataí

(CESAR et al., 1988), em 11º lugar (6,55) também em Corumbataí (PAGANO et al., 1989) e

em Rio Claro com VI de 0,92 em 1978 e 1,04 em 1998. Observada em Vassununga

(RUGGIERO, 2000), em Mogi-Guaçu (GIBBS et al., 1983) em Carlos Botelho (CUSTÓDIO-

FILHO et al. 1992) e em 1º lugar de VI com valor de 21,88 na Floresta Estacional Semidecídual

de Bauru (PINHEIRO, 2000). A espécie O. corymbosa, muito importante no cerrado da

Fazenda Santa Cecília, foi identificada em Franca, SP (ARAUJO, 1999) em 29º lugar com

VI de 3,14 e sua presença observada em Vassununga (RUGGIERO, 2000), e em Carlos

Botelho (CUSTÓDIO-FILHO et al., 1992). Nota-se a presença de Ocotea acutifolia em alguns

trabalhos com VI significativo e esta espécie não foi amostrada na área C do presente

trabalho.

Para o cerrado, parece haver um consenso com relação ao grande número de árvores

ou arbustos mortos, quase o dobro do que se observa nas áreas de FES. No presente

trabalho foram encontrados 45 indivíduos, totalizando VI de 25,70, semelhante ao valor de VI

de 23,76 para 43 indivíduos mortos amostrados por ARAUJO et al. (1999) em Franca, SP.

3.1. Diversidade Florística

Os valores de riqueza florística, densidade total, índices de diversidade de Shannon,

de equabilidade de Jacard e de similaridade florística entre as três áreas (A, B e C) do

presente estudo estão demonstrados na tabela14.

Os valores do Índice de Shannon (H’) no presente trabalho não diferem da área A

para a área B (respectivamente H’=3,39 e H’=3,40). São maiores que os resultados

analisados por ROZZA (1997) na Mata da Virgínia, Matão, SP (H’=3,24), WERNECK et al.

(2000) na Estação Ecológica de Tripuí, Ouro Preto, MG para os três trechos estudados

(H’=3,15, H’=2,36 e H’=3,00) e DISLICH et al. (2001) na Reserva Armando Salles de Oliveira,

São Paulo, SP (H’=3,04). Resultado maior foi obtido por PINHEIRO (2000) no Jardim Botânico

de Bauru, SP (H’=3,79), onde o autor justifica este alto valor como sendo resultado do critério

de inclusão que agregou indivíduos arbustivos jovens aos arbóreos adultos e descreve, ainda,

como valores semelhantes aos encontrados em fragmentos florestais amazônicos e que

mantém uma alta diversidade mesmo em pequenos fragmentos.

ROZZA (1997) obteve H’=3,24 em Matão, SP, embora seja um valor muito próximo



Tabela 14. Comparação da diversidade florística entre as áreas A, B e C da fazenda Santa Cecília, município de
Patrocínio Paulista, SP. Riqueza, densidade total, índices de diversidade de Shannon (H’), índices de
equabilidade de Jacard (J’) e índice de similaridade florística (ISj) entre áreas de mesma fitocenose.

 Área A Área B Área C 

Cobertura vegetal FES FES Cerrado 

Nº de indivíduos 328 416 511 

Nº de famílias 29 32 30 

Nº de espécies 58 66 53 

Nº de espécies exclusivas 10 22 49 

Densidade total 1093,33 ind/ha 1386,67 ind/ha 1703,33 ind/ha 

Índice de Shannon (H’) 3,39 3,40 3.05 

Equabilidade (J’) 0,83 0,81 0,76 

Similaridade florística (ISj) 36,95% 

 



dos obtidos no presente trabalho, justificando seu valor ligeiramente menor pelo grau de

perturbação observado na referida mata. A autora descreveu os fatores envolvidos na variação

de valores, destacando as diferenças metodológicas, a heterogeneidade de características

físicas e biológicas de cada remanescente, o grau de perturbação sofrido pela área e

principalmente o tamanho do fragmento levantado. O presente estudo foi realizado numa

área sensivelmente menor que a Mata da Virgínia, então os índices de Shannon próximos

justificam, pelo menos, dois fatores citados, a diferença metodológica e o grau de

perturbação.

Com relação aos valores de H’, os resultados obtidos por diversos autores variam

grandemente, demonstrando seus diferentes níveis de diversidade desde H’=4,36 em São

José dos Campos, SP (SILVA, 1989) até H’=2,40 em Gália, SP (DURIGAN et al,1996).

O cerrado (área C) apresentou H’=3,05, menor que a maioria dos trabalhos realizados

em cerrados no interior do estado de São Paulo, como exemplos, Santa Rita do Passa

Quatro com H’=3,40 (CASTRO, 1987), Corumbataí com H’=3,64 (CÉSAR et al., 1988),

Itirapina com H’=3,74 (GUIANOTTI et al., 1992) e H’=3,53 em Franca (ARAUJO et al., 1999).

Valor igualmente  baixo (H’=3,08) foi obtido em Itirapina (DURIGAN et al., 1994).

Na fazenda Santa Cecília, os valores obtidos para o índice de Equabilidade (J’) nas

duas áreas de FES, A e B, foram respectivamente, 0,83 e 0,81, o que não demonstra grandes

diferenças entre as duas áreas, como H’, embora o número de espécies exclusivas da área

B seja maior que o dobro da área A. Se considerarmos o valor de 0,82 como a média entre

as duas áreas, ele estará acima dos obtidos por DURIGAN et al. (1996) na Estação Ecológica

de Caetetus, Gália,SP (J’=0,58), ROZZA (1997) em Matão,SP (J’=0,71), PINHEIRO (2000)

em Bauru,SP (J’=0,55), WERNECK et al. (2000) na área 2, em Ouro Preto, MG (J’=0,74),

IVANAUSKAS e RODRIGUES (2000) em Piracicaba, SP (J’=0,70) e DISLICH et al. (2001)

em São Paulo, SP (J’=0,70). Valor muito semelhante ao obtido por KOTCHEKOFF-

HENRIQUES e JOLY (1994) na Serra do Rio Itaquerí, Itirapina, SP (J’=0,81) e abaixo dos

resultados de WERNECK et al. (2000) nas áreas 1 e 3, em Ouro Preto, MG (J’=0,89 e

J’=0,86).

As áreas A e B da FES, quando usadas para obter o Indíce de Similaridade de

Jaccard (ISj) resultou em 36,95%, número bastante significativo, demonstrando a pouca

similaridade entre áreas próximas. ROZZA (1997) verificou que o índice de similaridade

(ISj) calculado para duas áreas com diferentes graus de perturbação da Mata da Virgínia foi

de 32,69%. Esta observação também foi feita por FRANCO (2002) na comparação entre

duas áreas de FES da Estação Ecológica de Caetetus, Gália, SP, obtendo ISj de 33%,

concluindo que as áreas apresentam diferenças significativas, apesar de espacialmente



muito próximas, embora Muller-Dombois e Ellemberg (1974) considerem um valor de ISj

significativo acima de 25%.

A similaridade florística de Jaccard (ISj) para o cerrado só pôde ser calculada através

de comparação entre áreas de fisionomia semelhantes, assim optou-se pela  área de cerrado

do município de Franca, SP (ARAUJO  et al., 1999) por estar muito próxima do município de

Patrocínio Paulista, com 540 indivíduos num total de 65 espécies e 30 famílias, obteve-se 37

espécies comuns, resultando em ISj de 45,67%. Este resultado, com mais da metade das

espécies comuns, demonstra a homogeneidade das formações de cerrado que recobriam

parte do mosaico cerrado-mata do nordeste paulista. Se a metodologia para o cerrado de

Franca, que usou (diâmetro à altura do colo) DAC>3,0cm, fosse a usada, muito provavelmente

este resultado seria ainda maior porque observa-se que as espécies exclusivas do cerrado

de Franca são arbustivas e foram excluídas no presente trabalho.

SILVA et al. (2002), trabalhando com duas áreas de cerrado “sensu stricto” em Caldas

Novas, GO, obteve ISj de 72%; quando comparadas as listas florísticas das áreas 1 e 2 com

a do presente trabalho, têm-se índices de similaridade de 21% com relação a área 1 e 23%

com a área 2. Valor semelhante (ISj = 21%) também foi encontrado em relação ao trabalho

realizado numa área de cerrado denso na Recor-IBGE, Brasília, DF (ANDRADE et al., 2002),

parte do “Projeto Fogo” da UnB, onde foram calculados índices de similaridade entre parcelas,

obtendo valores altos, justificados pela homogeneidade edáfica.

A Figura 12 apresenta um dendrograma de similaridade produzido à partir dos dados

obtidos em matrizes de presença e ausência de espécies nas parcelas do estudo

fitossociológico agrupadas pelo método de grupo (UPGMA). O coeficiente de correlação

cofenética entre a matriz original e a produzida pelo dendrograma foi de 0,7680, superior a

0,7, indicando uma boa representação da matriz original. De qualquer maneira, o coeficiente

só tem grande importância quando atinge valor muito baixo (-1 a 0,3), indicando problemas

na matriz ou inexistência de grupos.

  Para o presente trabalho, este método separou três grandes grupos de parcelas.

As parcelas alocadas na FES (A e B) aparecem claramente separadas, à esquerda da

Figura 12, indicando a afinidade florística entre estas duas áreas. Por outro lado, o valor

máximo da distância euclidiana, aproximadamente 3,0, reforça o ISj em 36,95%. À direita

estão todas as parcelas de vegetação de cerrado sem grau de similaridade com a vegetação

de FES.

 Foi produzido também um diagrama de dispersão (Figura 13) ordenando as parcelas

pela Análise de Coordenadas Principais (PCO ou PcoA), usando como variável a presença

ou ausência das espécies de estudo fitossociológico, a mesma matriz do método anterior e
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Figura 12. Dendrograma de similaridade utilizando distância euclidiana simples com dados de presença e
ausência de espécies nas parcelas de estudo fitossociológico, agrupadas pelo método de grupo
(UPGMA). Fazenda Santa Cecília, Patrocínio Paulista, SP. A – parcelas em FES; B – parcelas em
FES e C – parcelas em cerrado.



 

Figura 13. Diagrama de dispersão apresentando a ordenação das parcelas pela Análise de Coordenadas
Principais (PCO ou PcoA) utilizando como variável a presença ou ausência das espécies do estudo
fitossociológico. Fazenda Santa Cecília, Patrocínio Paulista, SP. a – parcelas em FES; b – parcelas
em FES e c – parcelas em cerrado separadas durante a análise de classificação.



o mesmo coeficiente cofenético de 0,7680.

 Durante a análise de classificação espacial, optou-se pelos eixos 1 e 2 para melhor

visualização da separação das parcelas. No eixo 1 (X), as parcelas de cerrado (C) estão

com valor negativo e as parcelas de FES (A e B) estão positivas demonstrando também sua

proximidade florística. Estes grupamentos obtidos tanto pelo método de ordenação como

pelo de classificação reforçam a presença de três grupos vegetacionais.

As mudanças estruturais associadas com a fragmentação como efeito de borda e

isolamento reprodutivo implicam em uma maior suscetibilidade das comunidades a outras

perturbações, como ventos fortes, alteração na abundância e distribuição das espécies

através das mudanças microclimáticas, aumento das populações de espécies pioneiras,

nas taxas de mortalidade e no estabelecimento de lianas (ROZZA, 1997). Através do histórico

da fazenda Santa Cecília, sabe-se que ao longo dos anos 50 e 60, houve corte seletivo de

madeira para uso doméstico, processados na antiga serraria da fazenda, embora isto não

mais ocorra, árvores que caem naturalmente são retiradas com o auxílio de trator. Segundo

VERÍSSIMO (1992), para a extração de 6,4 árvores/ha, outras 148 com DAP> 10 cm são

seriamente danificadas, 48% são arrancadas, 41% tem seus ramos quebrados e 11% a

casca severamente danificada. Isto deve ter ocorrido na FES do presente trabalho.



CONCLUSÃO

Na fazenda Santa Cecília, município de Patrocínio Paulista, SP, existe um remanescente

florestal contendo floresta estacional semidecidual (FES), nas áreas mais baixas e a presença

de vegetação de cerrado “senso stricto” nas áreas mais altas.

Nas 30 parcelas na FES, sobre solo Terra Roxa Estruturada (área A), foram amostradas

58 espécies pertencentes a 29 famílias. As famílias mais ricas em espécies foram: Rubiaceae

(7), Myrtaceae (6), Meliaceae (5), Lauraceae e Fabaceae (4), Euphorbiaceae e

Caesalpiniaceae (3) contribuindo com 55,17% do total de espécies.

As espécies com maior valor de importância (VI) foram: Micrandra elata,

Aspidosperma ramiflorum, Aspidosperma polyneuron, Eugenia pluriflora, Trichilia catigua,

Senna multijuga, Croton piptocalyx, Trichilia claussenii, Astronium graveolens e Alseis

floribunda responsáveis por 57,99% de valor de importância da área.

Nas outras 30 parcelas na FES, sobre solo Podzólico Vermelho-Amarelo (área B),

foram amostradas 66 espécies pertencentes a 32 famílias. As famílias mais ricas em espécies

foram: Meliaceae (8), Euphorbiaceae (6), Mimosaceae, Myrtaceae e Sapindaceae (4), que

integraram 81,25% do total de espécies.

As espécies com maior valor de importância (VI) foram: Urera baccifera, Croton

piptocalyx, Ficus gomelleira, Guarea kunthiana, Guarea macrophylla, Euterpe edulis,

Cabralea canjerana, Aspidosperma polyneuron, Nectandra megapotamica e Jaracatia

spinosa, acumulando 59,74% do VI para espécies de toda a área B.

No cerrado, também em 30 parcelas, sobre solo Neossolo Quartzarênico (área C),

foram identificadas 53 espécies distribuídas em 30 famílias. As famílias mais ricas em

espécies foram: Fabaceae (7), Myrtaceae (5), Vochysiaceae (4), Anonaceae e

Caesalpinaceae (3) contribuindo com 45% do total.

As espécies com maior valor de importância (VI) foram: Qualea grandiflora, Dalbergia

miscolobium, Styrax camporum, Ocotea corymbosa, Qualea parviflora e Qualea multiflora,

acumularam 50,31% do VI para espécies de toda a área C.

A vegetação da área A mostrou-se mais homogênea e preservada, com árvores de

espécies secundárias de maior porte e dossel compacto. O índice de Diversidade de Shannon



(H’) foi de 3,39 e a Equabilidade (J’) de 0,83.

A vegetação da área B mostrou-se mais heterogênea e inconstante, com árvores de

espécies pioneiras e um dossel desigual formado por árvores grandes como Ficus

gomelleira, Croton piptocalyx e Chorisia speciosa, contrapondo-se com pequenas clareiras

dominadas por Urera baccifera, Euterpe edulis e Piper amalago. Apresenta-se mais instável,

embora recubra o centro do remanescente florestal, distante das bordas e trilhas. O índice

de Diversidade de Shannon (H’) foi de 3,40 e a Equabilidade (J’) de 0,81.

As diferenças de Diversidade de Shannon e a Equabilidade entre as duas áreas de

FES foram mínimas, mas a Similaridade florística de Jaccard (ISj) entre elas foi de 36,95%,

indicando que, embora contínuo, o remanescente florestal apresenta diferenças florísticas

acentuadas quando ocorrem alterações edáficas.

A área C mostrou uma vegetação típica de cerrado bem preservada, sem semelhança

com a área de FES contígua. O índice de Diversidade de Shannon (H’) foi de 3,05 e a

Equabilidade (J’) de 0,76.

A amostragem florística nos trasectos A/B e B/C, entre as áreas onde foram realizados

os levantamentos fitossociológicos, acrescentou 16 espécies às obtidas na fitossociologia.

Vale ressaltar que o transecto B/C apresentou as espécies, Casearia sylvestris, Ocotea

pulchella, Virola sebifera e Zantoxylum rhoifolium, características de vegetação de cerrado

e presentes na área C, numa área com fisionomia florestal.
Assim, através desta metodologia, foi possível caracterizar o gradiente ecotonal

existente na fazenda Santa Cecília e que servirá de base para futuros reflorestamentos tão
necessários para preservar e recuperar a flora, fauna, solo e água da bacia hidrográfica
da região.
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